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Edícia

AD FONTES
chce sprístupniť našej katolíckej
verejnosti v slovenskom prekla—
de aspoň najvýznamnejšie diela
sv. Otcov a ostatnej starokres
ťanskej a stredovekej literatúry.
Rámcovou prácou tejto novej
edície má byt' práve vydávané
dielo univ. doc. Dr. Jozefa
Špirku

PATROLOGIA
ktorá vychádza po rokoch v no
vom, doplnenom vydaní. V nej
nájde čitatel náčrt patristickej

literatúry a potrebné predštú
dium pre čítanie diel sv. Otcov.
Štúdium sv. Otcov a staro
kresťanských spisovatel'ov sa v
novších časoch potešitel'ne vzmá
ha, lebo moderný človek v die
lach týchto autorov Vidí nielen
historické dokumenty, ale aj ži- '
vé, účinné slová, ktoré nestrá
cajú na svojej časovosti. Všetky
transcendentálne otázky & ťažké
vieroučné problémy, pri ktorých
sa móže zastavit uvažujúci dneš
ný človek, poznali aj prví kres
ťania, ba oni ich pociťovali eš

živšie a vo váčšej miere,
:d'že ich neformovala dlhá
:esťanská tradicia a nerástli a
'“evyvíjali sa v kresťanskom
:*“zduši ako my. Preto je pre
.as nanajvýš poučné, ako pre—
.ďgmávali prví kresťania v sebe
Štarého, prízemného človeka, za

rýtého pohana, aby vo svojom
*r-ťdci dali

miesto

človeku

du—

(:hovnému, formovanému podl'a
večných zásad evanjelia Ježiša

4Krista.

'

V edícii AD FONTES vydal
dosial' Spolok sv. Vojtecha tieto
díela:
Sv. Augustín: Vyznania.

Sv. Bonaventúra: Putovanie
mysle k Bohu
.; zanedlho vyjde na knižný trh
dielo sv. Alfonza Liguori: Cesta
spásy. Okrem toho v tlačí sú
diela Oktávius od M. M. Felixa
3 Život bl. Antona od sv. Ata
:1aza.

Spolok sv. Vojtecha podujal
sa na vydávanie tejto edície
v ] -=.svedčení, že poslúži záuj

mo ':atolíckej verejnosti & za
to
vyplní citeI'nú medzeru
v našej náboženskej spisbe.

Tolle, lege!
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PREDSLOV

Už viac rokov prednášam patrologiu na
teologii v Spišskej Kapitule. Keďže sme ne
mali pre tento predmet slovenskej priručky,
poslucháči boli núteni študovat' z poznámok,
ktoré si zachytili z prednášok. Jediná česká
priručka (Dr. Samsour, Základy patrologie,
Brno 1908) dnes už nevyhovuje a je celkom
rozobraná. Študova'ť „z poznámok okráda po
slucháčov o drahý čas a' má i mnohé iné ne—

vy'hody. Preto som \sa rozhodol doplnit svoj
rukOpis a _uverejnit' ho. Táto priručka teda sa
zrodila v škole a určená je predovšetkým pre
školu. Dufam však, že poslúži aj v dušpastier
stve účinkujúcemu kňazstvu, hlavne staršie
mu, ktoré nemalo možnosť študovať slovensky
a tak sa oboznámiť so slovenskou teologickou
terminologiou. Keď som ju sestavoval, mys
lel som i na svetskú inteligenciu, ktorú dnes
katolicka akcia volá do práce — pomáhat
budovat král'ovstvo božie na zemi. Svetská
inteligencia bude mócť vyhoviet' tejto svojej
úlohe, keď sa dókladne oboznámi s grandióz
nou katolickou akciou prvého kresťanstva,
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odzrkadl'ujúcou sa v živote, spisoch a učeni
sv. Otcov a cirkevných Spisovatel'ov.
Spisy sv. Otcov uvádzam latinským ná
zvom a potrebné citáty z nich podávam zvc'ič
ša tiež latinsky, lebo v ďalších teologických
štúdiách budú teologovi potrebné v latinčine.
Preto som aj podla možnosti vyberal len také
citáty, ktoré móže poslucháč upotrebit' v dog
matike, morálke a iných disciplinach.
Nakol'ko je patrologii podl'a najnovšieho

študijného poriadku venovaná len jedna ho
dina. v dvoch semestroch, podávam látku čo
najstručnejšie, no jednako tak, aby poslu
cháč ziskal celkový obraz tohto dóležitého
predmetu.
Opieral som sa hlavne o dókladné 5vsva'z
kové dielo Ota Bardenhewera. (Geschichte
der altkirchlichen Literatur, Freiburg i. B.
1913-32), 0 dielo F. Cayrého (Précis de patro
logie et d'histoire de la théologie, 2 sv., Paris
1931), o Rauschen-Altanerovu priručku (Pa
trologie, Freiburg i. B. 1931) a o najnovšiu
dvojsvdzkovú priručku Mons. Ubalda Man
nucciho (Istituzioni di Patrologia, Roma 1937).
Látku som rozdelil podla vzoru priručky
Marxovej (Abriss der Patrologie, Paderborn '
1919L

V Spišskej Kapitule dňa 25. januára 1938.
Autor.

PREDSLOV K DRUHÉMU VYDANIU

Patrologia v prvom vydani vyšla pred
desiatimi rokmi v Kunci'řovom nakladateť
stve v Prahe. Jej druhé vydanie —-teraz na
Slovensku — vyžadovala najma okolnost, že
Spolok sv. Vojtecha v Trnave založil novú
ediciu „A d font es“„ V nej chce postupne
uverejňovat, nakol'ko to okolnosti dovolia,
najvýznamnejšie diela sv. Otcov, apologétov
a cirkevných spisovateťov.
Pre patristickú čast tejto edicie žiadala
sa voťajaká úvodná, rámcová štúdia, ktorá
by vo všeobecnosti oboznámila slovenskú ka
tolicku verejnost s významom a dóležitosťou
starokresťanskej literatúry. Pozdalo sa mi pre
tento ciel' znovu vydat moju Patrologia. Prvé
vydanie sa beztak dávno. minulo a nevel'a
exemplárov sa dostalo z neho na Slovensko.
1 študujúci teologovia potrebujú Patrologia
ako priručku.
Okrem menších doplnkov najma v uvede

nej literatúre ostáva text prvého vydania v
podstate nezmenený.
V Spišskej Kapitule dňa 8. decembra 1949.
Autor.

ÚVOD
Pojem, ciel' a důležitost patrologic.

Patrologia, teologická veda, skúma histo
rick'o-vesdeokou metódou život, spisy & učenie

spisovatelov starokresťanskej doby, ktorých
Církev uvádza ako svedkov svojho učenia.
Pomenovanie Paztrol-ogíepochádz'a z XVIII.
storočia. Póvodne označovala len vedu o ži
vote a spisoch sv. Otoov. Postupne sa rozší
rila i na tých cirkevných spisovateI'ov sta
r-okresťanskej doby, ktorí neboli církevnými
Otcami, no mali vplyv na rozvoj, prehlbenie
a formulovanie církev-nej nauky, súviseli so
sv. Otcami kultúrne a literárne & vzájomne
sa npodnecovali. Výlučný'm štú-diom sv. Otcov

a ich učením 'sa zaoberala teol-ogia patristic
ká, takto pomenovaná teolo-gmi XVII. sto
ročia preto, aby sa lišila od teologie biblickej,
scholastickej, symbolickej a špekulatívnej. Z
nej sa vyvinuly v XIX. storočí ako samostat
ný teologický predmet dejiny dogiem, čím
patristika stratila význam & oprávnenosť sa
mostatnej teologickej vedy.
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Postup modemej patrologie má lbyť his
torický, lkritický a exegetický. Historický
preto, lebo patrologia má nás obo-znamovať
so životom sv. Otccxv-a cirkevných Spisovate
I'ov, bez čoho ich spisy často !by boly nesroz
umitelné. Tým pa-trologi—a
zčasti doplňuje cir

kevné dejiny. Kriticky má ro-zoberať diela
sv. Otcov a círk. spisovatelov napresviedčať
nás o ich .póvodn-osti.Exegeticky vyhovie fpa
trologia vtedy, .ked' aspoň V krátkosti vyloží
obsah diel & ich teologickú hodnotu.

S apokryfami Starého a Nového zákona
sa patrologia nezapo-dieva, ičím sa liší od de

jín starokresťanskej cirkevnej literatúry.
Důkladné štúdium patrologie je pre po—
slucháča teologie potreb-né a vzhladom na
jeho ďalšie teologické štúdiá aj dóležité. Kto
chce 'hlbšie poznat církevně dejiny, musí
siahnuť po spisech sv. Otcov, ako po prame
ňoch cirkevných dejin. Pre biblické š'túdium
patrologia je potreb-ná, lebo sv. Otcovia boli
najstarším'i a na-jo'svedčenejšimi exegétmi
Písma sv. Ich učenie tvori časť depozita fidei,
preto je patro-logia potrebná pre dogmatiku.
A nevyhnutne potrebná je aj morálke, cirkev
nému právu, pastorál-ke, archeologii & sym
bolike, iktoré discipliny majú svoje základy
v spisoch sv. Otcorv.
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Cirkevní Otcovia a učitelia, církevní
a kresťanskí spisovatelia.
Už 'v Starom zákone bolo v'o zvyku n'a—
zývať

učíte—lov ».otcami<< -a \ži'a'korv symni.

(,;Syn-orviaprorolkov“, 3 Kr, 2, 3.) Toto pome

nvovaníev Církvi velmi s-a hodilo pre bisku
pa, ktorý udelovaním sv. 'krstu a hlásaním
kresťanSikého učenia “bol duševným plodite
lom, otcom svojich veríva-ci-ch.Biskup 'bol no—

sitel-om učítel'sikéh-o úradu v Církvi, preto
do IV. storolčía každý biskup sa nazýva
cirkevným Otcom (pater ecclesi'ae). Keďže
pri dogmatických íhádkach Církev pondl'aftra

dičnej zásady sa dovolávala svedectva nielen
žijúcich, lež aj zomrelých bí—skupov,z kto

rých, prírodzene, do úvahy pricháidzali tí,
ck-torízanechali písomné :pamí-atky, preníeslo
sa pomen-o'vaníe cirkevných Otoov na býva

lých bískupov, pokial bolí spolahlívýmí
svedkami .apoštolskej tradicie. Ba Církev sa
odvolávala na svedectvo .aj tých círk. spiso-—
vatelov, ktorí neboli sbískupmi, ale ktorých
spisy obsahovaly apoštolskú tra-díciu.
Počínajúc IV. storočím Církev sa usilo
vala stanovit podmienky, ktorým cirkevný
spisovatel musel vyhovieť, keď mal dostat
titul »cirkevného Otca<<.Zia-daly sa tri pod
mienky, & (to: 1. p-ravoverné učeníe (udoctrína
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orthodoxa), 2. svatý život (S'anctítas vitae) &
3. schváleníe

Círikv-o-u (aspprolbatio ecclesíae).

Od XVII. storočí—apristupuje ešte jedna pod
mienk-a, starobylosť (.antiquí-tas), čím sa titul

cirkevného Otca rezervoval len pre spisova
teI'ov staroikresťan'slkej doby.

K štyrom podmíen-kam, ktorým podI'a
dnešnej pa'trologie má vyhovovat církevný
spisovatel', aby mohol byť po-ctený menom
»cirkevnéh-o
pravovemosť

O-tca<<,treba poznamenat, že
nena—čimcháplať v smysle ú-pl
.nej bezchybnosti 'V cirkevno-m učení podia

jeho dnešného stavu, lež vo verností .a prítul
nosti k učeniu pravo'vernej Církvi. Svátost
treba chápat podl'a starokre-sť'ainskej úcty
svátých. Církevné schválenie nemuselo byť
výslovné (approbatio expressa), ale stačilo,
keď Církev užívala. spisy ako svedectvá na
snemoc'h, odvolával'a sa na ne V dogmatic
kých adekrétoch a nič V nich :nevytýkala (atp
probatio tacita). Starobylorsť znamená kres—

ťanský starovek, ktorý sa končí pre církev
východnú 'smrrťou .sv. Jána Damaského (754
— reSp. Teodora Stwdí-tu 826); —Vcírkvi zá
padnej smrť-ou Izid-o'ra SeVílského (636).

Vzhl'adom na osofbí'mývýznam pre teolo
gickú vedu Církev už V VIII. storočí poctila
ósmích círk. Otcov ti'tulom »Vel'kých církev
ných Otcov<<,&to štyroch na Záfpade, štyroch
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na Východe. Velkí círk. Otcovia na Západe
sú: sv. Ambróz, sv. Hieronym, sv. Augustín
'a sv. Gregor Veliký; :na Východe sv. Atanáz,
Gregor Nazíánzsky, 'sv. Bazíl a sv. Ján Zla
toústy.
Ak níektorý cirkevný spisovatel, hoci patril
do církevného svazku, nevyhovel všetkým šty
ruompodmíenkam, pomenovaný je cirkevným
spisovatel'om (scriptor ecclesiastícus). Sú to
všetci církevní učenci a spísovatelía -postaro
kre'sťacnskej dobe; z doby sta-roikresťanskej tí,
č-o pre nedostat-ok ortofdox-nej nauky alebo

nepoškvrneného života neboli uznaní za cir
kevných Otcov, :napr. Klement Alexandrij
ský, Orígenes, Euzebíus Cezarejský, Tertu
lián, Laktanc, Rufín, Ka'síán. (Tertulíán, Ori
genes, Klement Alex. a Euzebíus Cez. vžhl'a
dom na mimoríadne zásluhy o Církev často
se. uvádzajú medzi círk. Otca-mi, hoci stano
veným upo-dmíen-kamlen neúplne vyhovovali.)

V církevnom svazku nežijúcich teologic
kých spíso'vatel'ov (heretických a schizmatic—
kých označuje .patrología menom >>kresťan
ských s-písovatel'ov<< (na-pr. Novacíán).

Teologických spisovatelov, ktorí osobitne
vynikali učenosťou ,a svátosťou života, pome
novala Církev v dávnej dobe (a robí tak i dnes)
»cirkevnýmí

učítel—mí<<
(doctores ecclesíae). Vy

žaduje u nich 4 podmienky: 1. eminens erudi
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tio, 2. sanctitas vitae, 3. doctrina orthodoxa,
4. approbatio ecclesiae. Toto pomenovanie sa
datuje od roku 1298,keď pápež Bonifác VIII.
nariadil svia'oky cirkevných učitel'ov slavit
ritu du-plici a v hodnosti n-asledovaly hneď
po sviatkoch apoštolov a evanjelistov. Okrem
vel'kých cirkevných Otco-v dostalo se. toho
titulu na Východe svatým Otcem Cyrilovi
Jeruzalemskému, Cyrilovi Alexandrijskému
& sv. Jánovi Dam-askému; na Záp-ade sv. Hi
lárovi z Poitiers, Petrovi Chrysologovi, Levo—
vi VeI'kému a Izi'doro'vi 'Sevilskému. Balej
mnohým cinkevným spisovatel'om stredoveku
vanevo'veku, ako Bédovi Ctih-odnému, Petrovi
Damiánskemu, Tomášovi Akvinskému, Bo—
naventúrovi, Františkovi Saleskému, Alfon—
z-ovi z Liguori ua najn-ovšie sv. Belarmin-ovi,

Albertovi VeIkému, sv. J ánovi z Kríža a An
tonovi Paduánskem—u (dnes je ich 30).

Dejiny a literatúra patrologie.
Hoci patrologia ako samostatná teologic
ká ved-a pochádza len z XVIII.-storočia, štú—
dium sv. Otoov a ci-r'kevných spisovatefov
siaha do najstarších čia-sLkresťanskéhostaro

veku. Biografické úryvky nachádzame už u
sv. Justina, Ireneja, Hi-polyta a Epifána. Eu
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zebíus podáva už dost bohaté zprávy o sta
rej ikresťanskej lilteratúre vo svojich Cinkev
ných dejínách. Prvé súvíslé dielo o starokres
ťanských spisovatel-och narpísal sv. Hieronym
pod názvom: De viris illust'ribus seu catalogus
de scv'z'ptoribus ecclesiasticžs. Týmto dielom sa
stal »otcom patrologie<<. Napisal ho r. 392
v 'Betleheme &p*oldávarv ňom zprávy o 'živote
& o spisoch 135 spisovateI'ov. Shrňuje V ňom

všetkých spisovatel'ov, »ktorí volačo napísali
&zanechali nám o utrpení Krista Pána<<.Spo
mína v ňom i žid-ov „(Philo), rpo»ha.no'v“(Seneka)

&blu'dárov (Novacián). Čo sa týfka formy, na
p'odobnil dielo Svetonovo o spi'sovatel'och pro—
fánnych, kto-ré má podobný názov; “akopra

meň použil najviac Euzebiove Cirkevné de
jiny. Jeho ciel'om bolo dokázat poh-anom, že
i 'kresťania majú svojich učencov & roční-kov.
Dielo má isté nedostatky a nie je dosť :kri
tické; no stalo sa základem pa'trologickej ve
dy 'do XVIII. storočia. Historici po Hierony
movi nevytvorili lepšie dielo, len pokračovali
a doplňovali “ho spisovatelmi po svoju dclbu.
Pofkračovaníe po.-d tým i-stým názvom napi
sal kňaz Gennadius z Marseille (T 494), do
plniac Hieronyma o ďalších 100 spisovatele-v.
V Španielsiku doplnil HieronymOfvo diel-o po
r. 618 sv. Izidor Sevilský. V jeho diele po
kračoval jeho žialk sv. Illdefons Toledský
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(T 667). Od'vtedy až do XII. sto-ročia patmolo—
gia nepoukrovč-ila,okrem Foci'ownho diela, zva

nélh-o Bibliotheca,

“ktorré obsahuje

cenné po

známiky o starých spisovatel'och a dófkladnú
analýzu ich spisov na Východe.
V XII. store-či !benediktín Sig-ibert z Gem
bloux v Belgicku pokračuje v dOplňorvaní
soznamu, ale obmedzuje sa na spisovateÍOV
latinských. Jeho dielo nie je spo-Tahlivé. Po
dobné je i dielo kňaz-a Honoria z Autun
(De 'luminarilbus ecclesiae) asi z r. 1125, ďalej
spis neznámého autora z Melku :(VRakúsku),
nazvaný De vžris illustržbus, &.pod tým istým
názvom a z tej istej doby dielo neznameho
autora, mylné p-ripisované Henrik-ovi z Gentu
(T 1293). Významnejšie

a obsia—hlejšíeje dielo

opata Jána z Tritteniheimu (T 1516), nazvané
De viržs illust'rz'bus, v ktorom rozprava o 963
spisovatel'och.
XVI. =anasled'ujúce

t'rologickú literaturu

.st-oro'čia*boly pre pa

n—eoibyóajne
prajné. Re

nesa-nnčnéúsilie stkúm'ať antické spisy & úJsilie
protestantov d—okázať,
že Církev zkatolí-ck-aod

bočila vodnauky prafkresťalns'kej Církvi, víedlo
k dólklednejšiemu & kritickému preskúnm-aniu
spi'sov sv. Otcov.

Zo zá-p-olenía “klatolí'ko'v s

protestanhmi zrodily sa pozoruhodné patro
1'ogic4kéštúvdie i na jednej i na dru'hej strane.

Vo Francúzsku intenzivne venoval-í sa patro
?
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logickému štúdiu maurini (framcúzska ikon
gregáci-a benediktín-o'v) a vyhotovili vzorné
vydania najvýznramnejšíc'h sv. Otoov. Z Ykato
lickych spisowa'tefov na.-písa-li Význ-amnejšie
partroLogioké d-iela: sv. Bella'rmin, De scrip
to'ržbus eccl. liber unus z r. 1613, rv !kt-orom
opisuje .cirke'VIn-ýohspisovaterov po rok 1500;
benediwktín Ceiliier (T1761) vydal 23-svázkorvú

.prácu Histoire générale des auteu'rs sacrés
et ecclésiastiques. Z pro-testantov Gerhiamd,
póvodca názvu ».patrologiaa, sos'oavil sbierku
diel cirkevných Ortcov &vydal ju r. 1653; An
gličan W. Gave vydal V Londýne dielo Scrip
to'rum Ecclesiasticorum historia lžtteraria r.
1688.

Od polovice XIX. StO'I'Oičíaznova sa veno
vala zvýšená pozornost pat-rolo—gidkémuštnú

diu nxajmá v Nem'eoku, Anglicku, Francúzsku
& v Severnej Amerike. Objavily sa počet-né
nové spi-sy latinských

a gréc'kyoh

O—hcov,dro—

teraz zváčša neznáma literatúra sýrsika, ar
ménska & vkoptická, ktoré poskytly široké
pole bádatel'skej (práci. Na univerzitách sa
za-kladaly osobitné “katedry pre vpa'troulogiu&

akadémie sa podujímaly na vydávanie 81me
SV. Otco-v. Okrem veFký-ch sbierok vydávajú
sa majmá teraz v XX. storočí vedeoky spra—

cované monografie, kritické š'túldie, ktoré sa
podrobne zaobera'jú jednotlivými spisovatef—
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mi, alebo jednotlivými íechprácami. Zpome
dzi slovanský—ch národov

na poli patrol—o-gie

najviac vyni'kajú Poli-aci.

SBIERKY SPISOV SV. OTCOV
Počnúc XVI. storočím, postupne uverejňovali spisy
sv. Otcov. Prvú váčšiu sbierku sostavil a uverejnil
francúzsky kanonik Marguerin de la Bžgne, profesor
Sorbony r. 1575 pod názvom Bibliotheca Sancto'rum
Patrum

V 8 sv'a'zkoch, V ktorej

shrnul spisy asi 200

spisovateI'ov starovekých a stredovekých. Túto sbierku
neskoršie doplnili v Kolíne n/R. & v Lyone ďalšími
100 spisovatelmi (Maxima Bibliotheca Vet. Patrum et
antiquorum scriptorum ecclesiastico'rum. 1677).
V XVII. a XVIII. storočí bolo najdokonalejšie mau
rinské vydanie sv. Otcov, zredigované benediktínmi
kongregácie sv. Maura. K nim patrili najlepší učenci,
ako d' Aché'ry (T 1685), Mabillon

(T 1707), Montfaucon

(1- 1741), Mauríni postupovali kriticky

a grécky text

vystrojili latinským prekladom.
'
Popri váčších-menších sbierkach v XVIII. storočí
(Gallandova Bibliotheca Veterum Patrum, 14 sv., 1779)
a v prvej polovici XIX. storočia najváčšiu sbierku
sostavil opát Migne (T 1875) pod názvom Patrologiae
cursus completus. V ohromnej práci napomáhal ho

kardinál Pitra OSB. Migne nepostupoval kriticky vo
svojej sbierke a ani najlepšie vydania, ktoré použil,
nie sú odtlačené bez chýb. Novšie skúmanie vytýka
jedno-druhé tejto sbierke, ktorá pritom všetkom bez
pochyby ostáva najdóležitejšou pre teologa, pracujú
ceho na poli starokresťanskej literatúry.
Mlgneova sbierka sa delí na seriu latinskú a grécku.
Latinská seria (až po Inocenta III., 1- 1216) obsahuje
221 svázkov, uverejnených' v Paríži v r. 1844-1855.Gréc

ka seria s latinským prekladom (po florentský snem
1439) má 161 svázkov (posledný stošesťdesiatydruhý
svázok pri sadzbe-zničil požiar), ktoré boly "uverejnen'é

;.
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v r. 1857—1866.Index pre grécku seriu sostavil r. 1912

Cavallera. (Spišský seminár vlastní skoro celú' sbier
ku latinskú a grécku.)
Kritickejšla a so stránky filologickej dokonalejšia
je sbierka Corpus scriptorum ecclesiasticorum latino
rum, ktorú od r. 1866postupne uverejňuje Akadémia
vied vo Viednl. Doposial' vyšlo 66 svázkov.
Berlínska Akadémia vied od r. 1897postupne uve

rejňuje gréckych splsovatel'ov hlavne prvých troch
s-toročí s názvom Die griechischen christlichen Schrift
steller der ersten drei Jahrhunderte. Celá sbierka bude
mať 50 svázkov. Dosiar vyšlo 36 svázkov.

Sýrska starokresťanská literatúra bola uverejnená
r. 1903vo dvoch vydaniach: Patrologia orientalis pod
vedením Graffina a Nau-a, druhá Corpus scriptorum
christianorum orientalium, ktorú sostavil Chabot, Gui—
di & iní.

Menšie vydania obstaral Hurter; SS. patrum opus
cula selecta VI.54 malých svázkoch v Innsbrucku r.
1868. — Rauschen, Frolilegium patristicum v Bonne,
1904. — Bardenhewer, Bibliothek der Kirchenva'ter,
Kempten - Můnchen 1911 v 61 svázkoch a má sa do—
plniť ďalšími 18 svázkami. -—Lejay, Textes et docu—

ments pour l'étude historique du christianisme, Pa—
ris 1904.

Český preklad apoštolských spisov svatých Otcov
vydal Sušil: Spisy sv. Otců apoštolských, Praha 1874.
České preklady jednotlivých diel sv. Otcov sú nazna—
čené v dodatku o literatúre k patričným Otcom. Naj—
novšie sa podujala dominikánska edícia Krystal v
Olomouci na vydávanie diel sv. Otcov v češtine.
V polštine vychádzajú v redakcii univ. prof. Dr.
Jána Sajdaka v Poznaňi Písma Ojców košciola. Do
posial' vyšlo 20 svázkov.
V slovenčine Spolok sv. Vojtecha v Trnave v edícii
„Ad fontes“ vydáVa preklady diel cirk. Otcov v re
dakcii univ. doc. Dr. Jozefa Spirku.

V maďarčine Szent István Társulat v Budapešti
uverejnil 16-sv.'sbierku „Apos'toli atyák“.
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PRÍRUČKY PATROLOGIE
CESKÉ:

Dr. Josef Samsour: Základy patrologie se zvláštním
zřetelem k dějinám dogmat, Brno 1908.

NEMECKÉKATOLICKE:
Otto Bardenhewer: Geschichte der altkirchlichen
Literatur,

Freiburg

i. B. 1913—1932,6 svázkov.

Rauschen-Altaner, Patrologie, Freiburg i. B. 1931.
Dr. J. Marx, Abriss der Patrologie, Paderborn 1919.
Funk, Kirchengeschichtliche Abhandlungen und, Un
tersuchungen, Paderborn 1897.
Kihn, Patrologie 1904-8,2 svazky.

PROTESTANTSKE:
A. Harnack, Geschichte der altchristlichen Literatur
bis Eusebius,

1893. — Chronologie

2 B. 1904.

H. Jordan, Geschichte der altkirchl. Literatur, 1911.
H. Lietzmann, Christliche Literatur 6 B. 1923.
FRANCÚZSKE:

F. Cayré, Précis de Patrologie et d'histoire de la
theologie, Paris 1931, 2 sv.

J. Tixeront, Précis de Patrologie, 1920.
G. Bardy, Littérature grecque chrétienne, 1928.
Littérature latine chrétienne, 1929.

P. de Labriolle, Histoire de la littérature
chrétienne,

latine

1924.

TALIANSKE:
Ubaldo Mannucciv, Istituzioni di Patrologia, Roma
1937, 2 svazky.

Amatucci, Storia della litteratura latina christiana,
1929.

P. G. Franceschini, Manuale di Patrologia, 1919.
ANGLICKE :

Leigh-Bennett, Handbook of the Early Christian

Fathers,

1920.

'
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F. Findlay, By-ways in Early Christian Literature,
1932.

LATINSKE:
B. Steidle OSB, Patrologia seu Historia antiquae
Lit. eccl., Freiburg in B. 1938.

Reč sv. Otcov.

Spisy sv. Otcov a círřkevnýc'hspisovatel'ov
sú písané rečou gréokoru, latinskou, sýrskou,
arménskou a koptíckou. V ostatných troch
rečiach písané spisy fboly objevené len- v naj
novšom čase; srú medzi ními mnohé význam—
né práce. Prevažná váčšinfa spisov je písané
grécfky &latinsky. Spisy, poohádzajúce z nej
st—aršíchkresť-anských čiJas,sú písané výlučné

po grécky, i keď ich póvodcovía, eko Kle
ment Rímsky a Herma's, poohádzalí zo Zápa
du. Latinčina afko cinkev'ná spisovná reč oib
jevuje sa len na konci II. storočína'(Itala, Acta
martyu'um Scilítanorum) a čoskoro sa stáva
všeobecnou “spisovnou rečou nzaZápade. V III.
storočí pou'žívajú ešte niekto-rí západní spi
sovateli'a gréčtinu (Hipolyt), [ale od IV. sto—
ročía píšu spi-sovafteli'a na Západe

výl—wčne

po latinsky. & na Výdhode po gréoky.
Církev zprvu nemohla poružíť pre svoje
písogrnnícfcvoinu reč než gréčtinu, lebo bol-a
najvía—cr'ozší-rená & tiež na Západě holá 're
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čou vzdelané'hvo svet-a. Písmo sv., 0 ktoré sa

spisovatelia najviac o-pierali, nemalo ešte la
tinského prekladu. Kresť-anstvo p'otrelbovalo
na vyjadrenie svoj'ho abstrak'métho učení-a
ohýbnú & vo filozofidkej terminologii bohatú
reč, alkou 'bola gré-čtina. Latin-čína vyhovova
la viac pre praktický život, menej pre špe—
kul-ativm-u vedu.
Hovci gré—čtin-abola “dosť vyvinutá
ja—drovanie albstraktných
pojmorv,

n-a vy
jedna-31160

musela sa ešte hodne prix—způsobovat,
aby bola
súc—avyjadrit každú kresťanskú myšlienku.
A-le tým viac musel-a to robiť l-atinčina. O
stvoreni-ie l-altiznskejcirkevnej terminologie zí&
kal si nehynúce zásluhy prvý latinský sxpi

sovateI TertuJián, ktorý zčiastky prdberal
teologické Výrazy z gréčtiny, zčiastky dával
teologický Význam latinským právnickým vý
razom. Dalej brúsil latmčinu Cyprián. Tak
sa stali oba'jla tvorcamí latinskej cirkevnej
reči.

Pravda, spisovatelia gréc'ki i latinškí ne
upotrebovali [klasickú re'č, lež uspokojili sa
s rečou

1'udu(>€0!-V7'l
Šula—416g).Nešlo Eim nato?

ko o krásu reči alko o jasnost & srozumiteI
nost výrazu. Len niektorí spisovatelia grédki
a l-atins'kí usil'ujú

sa “bez—chybnepí.-sat i po

stránke fortrnálnej, dárvajúc kresťanom ná
hradu znaprofánn'u klasickú litťeratúru.
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Rozdelenie predmetu.
Rok 313 znamená vel'uav celom verej
n'om živote kresťanstké-ho. staro'veíku. V-tedy

prestaly prenasledova-nía kresťanov a nábo
ženstvo

iln'es=ťan:—:1ké
se stalo

náboženstvo-m

štátnym. Tento rok je medz-níkom \aj v patro
logií. Rozdel'uje ju na dve velké, od seba
velmí odlišné perió-dy. V I. períóde muselo sa
kresťanst'vo bráníť nielen :proti štátnej mocí,
ktorá mu bola nepríatelská, .ale aj proti výčit
ckám poh'anov. Preto í písormníc'avo tejto pe
nríódymá ráz obranný, apologetídký. Od XVII.
staročía rozlišujeme v tomto období dob-u
apoštolských Obcov — bezprostredných uče
níkov apoštolov — a dobu církevných apolo
gétov. Tým sa I. períóda deli na 2 menšie.
Druhá perríóda vníesl-a do církevného- pí
somníctva velký rozkvet. V slobodn-om štá'te
sa mohutne vyvíja Slobodná Církev a :po—
fbádaná bludá'rmi vededky prehlbu-je svoje
učeníe. Vel'kí církevní Otcorviatejto doby po
ložili trva-lé zá'kl-a-dy cirkevnej

vedy. Rozbe4h

v cirkevnej literatúre potrval do polovice V.
storoči-a, keď pre vonk-ajšíe okolnosti (stano-.
vaníe národov) církevně písomníctvo ochablo
i na Východe i na Zapade. Tým sa i táto pe
rióda delí na 2 menšie.
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Podl'a toho rozdefuje sa patro-logi-ana tie
to obdobía:
1. doba apoštolských Otcov — do r. 150
po Kr.;
2. doba apologétov — od r. 150 do r. 313;
3. doba rvel'ikých církevných

Otcov ——od
r. 313 do r. 450;
. doba úpadku — od r. 450 do kornca
k'resť . st-arorvefku.

1. PERIODA (450)

Apoštolské Otcovža.

Apoštolskými Otoami nazývame spisova
tel'ov, ktorí sku-točímealebo údaljne 'boli bez

prostrednými žiakmi apoštolov la rozširoval-i
apoštolské u-čenie slo-vom i písmom. Pre veI'
kú podobnost s knihami Nového zákona a
hlavne s apoštolským listami ioh spisy za
i'stý čas a :na niektorých miestach považovali
za inšpivrofvacné=apojali íc'h do kánonu svá-tých

knih.
Pomenovanie apoštolskýoh Otcov pochá
d-za od Francúza Coteliera (T 1686), ktorý rvo

svojom diele »Patres 'aevi apostolicía shrnul
spi-sy pia-tich spisovatelov: B-ar-naíbáša, Kle
mefn'ta Rímškeho, Ignáoa z Antiochie, Poly

karpa zo Smyrny a Hermosa. Neskoršie pri
počítali [k nim ešte neznáme—hoautora listu
Diogne'bovi -a Papia, hoci ich 'diel-a ofbsahove
patria slkór do doby apologétov.

Spisy apoštolských Otcov nemajú tej ce
ny ako knihy kanonické, lebo nie sú inšpíro
vané &nedosahujú výšku knih neskoršej dio
by ani -s literámeho ani s filozofického hl'a
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dis-ka. J ednaiko sú dnes vo vel'kej vážnosti,
n-ajmá v kon'troverzii medzi |katolíkmi, pro
testantami & raci'onali'stami, lebro sú najlep
ším svedectvom viery & života najstarších
kresť-anov. Ic'h důležitost je tým váčšía, čím
bližšie stolja 'k dobe Krista & apoštolov.
Pítsané sú grédky, oby1čaj-nevo forme lis
t-ov, slohom Tam—tým& jednoduchým.

O zja

vených pra'vdách po-učujú veriacich jasnými
slevami, napomínajú ich 'k bohabojnému ž-i
votu, prízvuku'jú poslušnost vo:či ci-rkevným
predstaveným, pou'čujú, ako zachovávat upri—
káz-anía Ibo-žie&priprav-ujú na druhý prícthod

Kriistov. Spisy sú popret'kávané citátmi zo
sv. Písma Sta-rého i Nového zákona.
Hoci kresťans'kú náufku nepodávajú syste
maticky, jednalko možno z nich vylúštiť zá

kladné pravdy kresťanstva, s ktorými sú na
čiste. Je to wče-nieo N'ajsv. Trojici, o oprav
divom božstve & človečenstve Ježiša Krista,
t. j. o vtelení

Syrna Božienh-o. Plodárvaájú ná

kres K-ristom založenej Cinkvi vaopisujú jej
vrnútorný život. PodI'a nich Cirkev nie je 1_en
sociálnou organizácia-u, lež živým organiz
mom, lktorý má posvácujúce prostriedlky

(sviatosti) Spomímajúnajstaršie obrade svia
tostí krstu, Eucharistie & pokání-a.
SPISY APOSTOLSKÝCH OTCOV' sú sosbierané- -v
M_i'gnqvqm.vydaní s'er.-gr., a- to spisy sv. Kl'em'enta
2-7

Rím., list Barnabášov a spis Hermasov vo sv. 1; spisy
Ignácove, Polykarpove a Papiove vo sv. 3. Vydanie
je neúplné a zastaralé. Kriticky ich podava Fr. X.
Funk, Vol. I, Tiibingen 1901. — Knopf—Bauer-Windisch—

Dibelius, Die apost. Vater, Freiburg i. Br. 1920-23.—
Najnovšie vydanie: SS. Patrum \App. opera, ed. Co
lombo, Torino 1934.— Český preklad: Sušil, Spisy sv.
Otců apoštolských, 3. vyd., Praha 1874 (bez Didaché).
— Porský preklad: Dr. A. Lisicki, Písma Ojców Apos
tolskich, Tom I., Poznaň.

Symbol apoštolský. Apošt, vierovyznanie.
Slovo »sym'boluma. podhádza z gréokeho
auuBo'cnm :

spojit,

Guy-(50175
= spojemie.

Po

dl'za gréc'keho zvyfku upotrebúvali pri ná
všteve tyčinku, ktorú návšt-evníík rozlomil a

polovicu poslal domácemu pánovi. Keď dostal
povolenie vstúpiť, spojili kús'ky tyčiniek. Keď
patrily spolu, znamenalo to, že prišiel ten,
komu domáci pán dal povolenie vojsť. Znl —

kom kresťanskej Spolupatričnosti je apoštol
ské vierovyznanie — Symlbol.
Symbol apoštolský zaujíma medzi spismi
apoštolských Otco'v prvé miesto. Nie je in—
špirovaný, hoci by vaj vo svojom jadre po
chádzal od apoštolov. Církev “honikdy nepo—
čítala medzi 'kánonické spisy. Protestanti po

pierajú jeho doktrinálnu autoritu, ale Církev
klatolícka vždy ho považovala za ú-racdný do

kument svojej viery, ktorý. sa kateehumeni
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museli naučit a pred slavnost-ným krstom ve
rejne h-o vyznávali.
Nie je dokázané, že by ho boli složili
apoštolovia pred svojím rozchodem z J eru
zalema. Tým menej obstojí mienjka zo VI.
stomčia, podla (ktorej každý apoštol diktoval
jeden článok Viery.
Najpravd.epodobnejšie symbol bol složený
z dvoch formúl, pochádzajúcidh z doby apo—
..-—P— ..

----

štolo'v o Najs'v. Trojici a o Vtelení. Vznikly
asi v Ríme. Zpočia_tfl_<_u
sa užívaly obe formu

ly.osvc Lenzačiatíliofm III. storočia ích spo
jili, aby l'alhšie čelili monarc'hiuanistbckej sekte.
Rozoznávame dve hl'arvné formy symbolu:
st-aršiu rímsku a novšíu, 'ktorú obj-avili v V.
st-oročí u Fausta z Reji v južmej Galii. Novvšia
forma, ktorú i dnes v Cirlkvi ušpotrebujú, má
oproti

staršej

ešte tieto

dodat-ky: . . . u—n-um,

crea'torem coeli et terrae, ......
cifíxus, mortuus,

. . . descendit

natus, . . . cru
ad infer-os,

. . Dei, . . .omnipotentis,
. . . credo, . . . ca
tholicam, sanct—orum comlmunionem, . . . et vi—

tam aetemam.
Církev p=ridala k póvodnému rímskemu
textu dodatky podla potreby, lked' here-tici
popierali alebo mylne chápali niektoré ikres
ťazn-sképravdy.
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Starší text rimsky, .písaný po grécky, na
chádza sa 'V nli'stebiskup-a MaTcela z Amcyry

pápežovi Juliovi I. (okolo 340). Ten istý text
v latinskej reči nachá-dzame V diele Rufino
vmn (345—410) Oommecn—tari-usin symbolum

Apostololruim. Je prameňom ost-atných sym
bolov na kresťaunskom Záp-,ade &to: galského,

talíanskeho, španielskeho a afrického. V0IV.
storoičí má VýOhOIdná
cinkev —podobne ako
západná ——
Viac symbolem/', z ktorých najzná

mejší je c_ezarejský &.jeruzalemský. Aj tieto

symboly majú pravdepodobne původ v rim
skom texte.
EDÍCIE: Denzinger-Bannwart, Enchi'ridion symbole
rum, Umberg, 1928.— Lietzmann, Symbole der alten
Kirche. -—Hahn, Bžbliothek der Symbole, 1897. — LI
TERATÚRA: G. Voisin, L'origine du symbole des
Apótres, v Rev. Hist. Ecc. III. (1902). — I. Lebreton,
La formation du symbole des Apótres, v Rech. Sc.
Rel. XIII. (1923).— Bardenhewer, Geschichte der alt
chxristl. Literatur, Freiburg in B., 1914. I.

Učem'e dvanástich apoštolov (Didaché)
Bryennilos, spr-avoslávmymetropolita z Ni
komedíe, objavil -r. 1873 v Carihnaide grécky
ruekOpí-sz r. 1056 (Codex hierosolymitanus),
v.:ktorom okrem úplného tex-tu Bamabášovho

list—u-a dvoch lisbov Klementa
30.

Rím. Korinťa—

nom 'bol i spis s .názrvomAtĚŠocxňKupíou && Tův
3d>85x1'Awoo-cólmv 1“ng ěůvsow (Učenie Pána

skrze ldvanástifch apioštolov po-hanom). Tento
Spis je na-jcen-nejším obj-afvo-m posledných
čias. Neíbol celkom neznámy ani pred Bryen
novým objavom, lelbo používal ho vo svojic'h

spisoch už neznámy pisatel? listu Barnabá
šovho, sv. Justin mučeník, Hermas; a zmie
ňuj'ú sa o ňom najma Klement Alexandrijský
(Strom.

1, 20, 100), Atanáz (Ep. fest. 39) a

Orígenes (Hom. VI. in Jud.). Euzebius (Hist.
eccl. 3. 25. 4.) dokonca spo-mina ho medzi
aporkryfmi Nového zákona. No muselo uply—
núť skoro 900 ro'kov, kým obj-avili jeho úpl
ný text. Bryenníom najdený rukopis je rteraz
uložený V patriarcháínej birbl'iotéke 'VJ eruza
leme. Bryenm'os

uverejnil

grécky

text r,„1_8__8_3..

Prvýc'h šest lkapitol latinského textu objarvil
v mníohwskom rukopise z XI. stor; Schleoht
a uverejnil ich r. 1900. Dnes je známy aj
arabský text.
Póvodca spi-su je neznámy a unčite ani
nevieme, kedy a kde vzniwkoljeho originál.
[Po mnohých spo—mchzdá sa byť pravdepo
dobné, že Di'dac'hé bolo napísané medzi rokorrn
70 a 90, lebo .opisujúc olbrady a hierarchické

zriadeníe, predstavuje nám talký stav Církvi,
aký mohol byť do r.“90.. Je bezpochyby naj-.

starším dielom 'kresť. star-oveku. Čo 'do'mies—
3.1'

ta, bol-o spísané V Sýrii, v Palestine alebo
v Egypte.
Podl'a

o-bsa'hu Didaohé

nie

je p'I'ÍI'UJČLkO-u

pre katechumefnov, za čo ju zprvu považovali,
ani rituál'kou (ohrady .oepisuje le1nmalá časť),
lež skór sbierkou morál-nosociálnyc-h (predpi
sov & povinností, podla ktorých prví kresťa
nia mali si usporiadať svoj život.
Dídaché sa deli na 16 kapitol, ktorré mó

žeme rozdelit podla obsahu na tri častí a epi
log. I. časť obsahuje m-orálne pred'pisy, II. li
turgidké', III. disciplinárne. — Epilog napo

mína k bedlivosti pre blížiaci sa koniec sveta.
I. časť. Mo—rálnne
predpisy uvádza autor vo

forme cesty života a cesty smrti. Cesta života
naznačuje

povinnosti“ \kres-ťan-a voči Bohu a

bližnému. Káže chránit sa zlého, ctít si pred
stavených, mať lásku k ohudoibným, dobre
vychovávat deti a l_udsky zao-bchádzať sfoslu

žobníctvom. Predpisuje povinnost vyznat sa
z hriechov, keď niekto do nich up'aduol.
II. časť. Liturgické pokyny sa tý'kajú svia

tosti 'krstu, Eucharistie, postu a modlitby.
Krst sa udeluje po náležitom poučení potreb-_
nou formou -a “ponorením do vody, alelbo troj—

násobným obliatím, ak niet nadostač vody.
Didaché uvádza m-o—dli'tlby,'=kto.ré
sa majú od

rielkať pred požívaním vína z kalicha, láma—
ní-m chleba
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a “po ňom.

III. časť. Církevnoprávne predpisy sa ty
kajú povinnosti duc'ho'v-nýc'h a vnútorného
zriadenia Církvi. O veríacich sa starajú apo
š'bolorvia,proroci (učiteli-a), biskupi .a diakoni.
Presbyter—ov Did-aché nespomina.

Apoštolorv

majú veriaci prijať laskave. No cniesú oprav
diví 'a'pošto—lia učitelia tí, ktori obťaižujú ve
rí-acich 'viac než dva dmi, alebo ží'adaj-ú pe

niaze. Verifaci sa majú postaraťovýžiV-u dob
rých .pastiero-v. V nedeIu sa majú sohá'dzať
na lámanie chleba, o-pravdivú obetu. V-tedy

majú vyznat svoje hríechy a smieríť sa s bliž
-nými. Tu treba bra-tsiky napomenúť tých, kto—
ri cez “týždeň poklesli.

Epilog. Kresťania majú vytrva'ť vo viere
& majú byť pripraveni, fkeď pride pofkušitel'
sveta.-Po ňom sa ukáže zrnakpravdy, vzkrie
seníe, a na oblohe nebeskej sa zjavi Pán
(parúzia).
Didavché bolo vzoro-m mnohých podobný-ch

spisov liturgického a právnického obsahu,
ktoré vznikly v neskoršich stor-cxči'ach(Dida
skalža a apoštolské konštitúcie). Ich sposob
pod-ania je velmi lblizky spósobu apoštolských
čias.
Didaskali-a, pOdIa Epifána

Aamáčsac “raw

aims-rokov, písané v III. storočí v Sýrii, sú

namierené proti kresťanom, ktorí sa ešte pri
držiavajú platnosti ceremoniálneho zákona.
3
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Apoštolské kolnštitúcie — viď sv. Klement
Ríms'ky.
EDÍCIE: Funk, Doctrina XII. Apast, 1887.— Schlecht,
Doct'r. XII. Apast., Freiburg i. B., 1900.— PREKLADY:

Lisiecki, Nauka

dwunastu

Apostolów. Písma Ojc.

Košc., Poznaň, 1928. I. — Česky: „Na hlubinu“ XXII.
č. 1—6 (1948). — Zeller, Die Apast. Vater, Bibliothek
d. Kirchenv'áter, 1918. — LITERATÚRA: E. Iacquier,
La Doctrine des douze Apótres, Paris, 1891.— O. Bar

denhewer, Gesch. d. altkirch. Lit., Freiburg i. B., 1913.
I. — Dr. Veselý, Didaché o Eucharistii. ČKD, 1934.

List Ba'rnab ášov.

Kresťanský stamovek uvádza pod menom
sv. B'arna'bá'ša spis po-zo-stávajú—ciz 21 kapitol,

ktoré obsa'hujú .h-omílíe alebo krátke

apolo—

getícké rozpravy vo forme listu. Po Tischen
dorfov (Codex Sinaiticus, 1859), respektive
Bryenrniov (1873) objav bo-l známy len jeho

latinský preklad (posledných 5 kapitol), po
chádzajúcioh zo IV. storočia.
Dnes se zistil-o, že list nepísal sv. Barna
báš, sprievodca sv. Pavla, lež dosia'I' nezná-my
spisovatel, ži-do-lkrestam. Proti B'aman-ášovi
ako póvodcoví svedčí najma obsah listu. List
ost-ro odsudz-uje Starý zákon, čo sa von'kon
com .protiví ponímaniru apoštolov a sv. Pavla.

Barnabáš, veliký ctitel sv. Pavla, by to iste
nebol učinil. Proti autorstvu Barnabáš/wmv
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s-vedčí aj to, že list spomína spu'stošenie J eru—

zalema r. 70, ktorý rok Barnabáš (strýc sv.
Marka ev.) akíste neprežil.
Keďže list spomín-a spust'ošenie Jeruzale—
ma, z toho vidno, že fbol n'apísaný po r. 70.
Na základe náražiek V liste uvedených (kap.
7, resp. 16),kladie Bar-denhewer a Funk vznik
listu do doby cisára Nervu (96—98),Hamack
do doby Hadriánovej vlády (117—138),pres
nejši-e do rokov bezprostredne pred židov—
ským povstaním roku 132. Najnovšie P. M.
d'Hefbigny tvrdí, že list písali r. 71, hneď po
spustošemí Jeruza-lema (podla 4. kap.).
Pseud'obarn-abášov list vznikol pravdepo
dobne V Alex-andrii.' Tento názor pobvrdzuje
úsilie vysvetlovali všetko alegorickya typolo—
gioky, čo bolo vtedy vlastn-osťou Alexandrie.
Spis rvidí ešte i v obrezaní 318 sluhov Albra
hámových ná-rafžikuna Ježiša Krista takto:
18 = m = Ježiš, 300 = T = kríž; 318 =
J ežiš na kríži.
'
Podl'a obsahu rozoznámame v ňom dve
časti: dogmatickú (kap. 1-17) a moráln—u(kap.
18-20). V dogma-tidkej autor hovorí, že židia
boli zvedení zlým duohom, keď doslovne vy

kladali Starý zákon, pretože nemá smysel
historický, lež alegorický, dúchovný. Napr.
židia nemali doslovne rozumieť nariadema-m
božím o krvavých
3'

obetách, o'bre'zaní & jed—
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lách, lebo Boh nežiedal krvavé obety, lež
sebazaprenie, nie dbrezanie tela, lež skrúšené
srdce, nie 'telesný póst, lež dobré skutky a
strániť sa zlého
V morá'lnej časti opisuje podobne ako Di—

daché, ktoré autor iste poznal, dve cesty:
cestu svetla a tmy. (Dídaché hovorí o ceste

života a smrti.) Svoj spiJs zakončuje upozor—
nením na blížiaci sa “koniec sveta ([kap. 21 —

paruzia).
EDÍCIE: Funk, Patres Apostolici, 1901. — Migne,
PP. Gr. 2. — PREKLADY: Lisicki, Písma Ojców Apast.
Poznaň, 1928. I. — Hefele, Das Sendschreiben des A.
Barnabas. . ., Tůbingen, 1840.— P. La" Deuze, L'Epitre
de Barnabé, Rev. Hist. Eco. 1900..— LITERATURA: M.

d'Herbigny, La date de „l'Epit're de Barnabé“, Rech.
de science rel. 1. 1910, 1913. — Hauser, Der Barnabas
brief, Paderborn 1912.— Bardenhewer, Gesch. d. a. L.,
i. B. 1913. I.

Freiburg

Sv. Klement Rímsky.
Kým pri Barn'albášovom li'ste nebolo mož
no presne určiť autora, zatial! vo sv. Klemen
tovi vystupuje historicky dokázatel'ná osoba,
hoci ani o ňom nevieme mnoho. Bezpochyby
bol rímskyum biskupem. Sv. Irenej ho porva—

žuje za štvrtého rímskeho biskupa, t. j. tretie
ho nástupcu sv. Petra (Linus 68-80, Anafklét
80-92, Klement
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92-101) & EuZebifuls ho tiež

v tom poradi uvádza vo svojej histórii; Je
možné, že bol totožný s Klementem, kto-rého
spomína sv.- Pavol vo svojom list-e Filipaniom
(IV, 3). No nemožno ho stotožň-onvaťs konzu

lom Fláviom Klementem, synovcom cisára
Domiciána, lebo keby člen cisarskeho dom-u
bol hlavou Církvi, nebolo (by to ušlo pozorno
stí kresť. spisovateluov. Sv. “Cyril a Metod
:priniesli jeho pozosta-tky z Chersonézu do

Ríma. Preto skrsla domnienka, že sv. Kle
ment bol apoštolom Slovanov. '
Dóikl-a-dná znalost Starého zákona, akú
badáme v Klementovom liste Korinťanom,

ba celý charakter listu dáva tušit, že autor
bol původ-om Žídý Tradicia z konce IV. sto
ročia hovorí, že zomrel ako mučeník vo vy
hnanstve na Chersonéze, kde ho utopili vo
vlnách Čierneho mora. Jeho hrob 'v Ríme
nebol známy, čo by poukazovalo na to, že
zomrel mimo Ríma.
O Klementovom pontifikáte Ivieme Clen
tol'ko, ik-ol'ko-naznačuje jeho vlastný list Ko
rinťanom. Z listu vysvítá, že pevnou rukou
viedol sverenú Církev. Mal 'velkú autori-tu
a bol vznešeného smýšlení-a, lktoré sa prej-a
vilo v plena-sledovani i v jeho modlitbách
za panovníka. Pre velk'ú vzdelanost pripi
sevalí mu v 'k're'sť.staroveků vela spisem;
z ktorých ďokázatelne len list Korinťanom'
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pochádz-a od neho. Je to objemný list (65
kap.), ktorý sa zachoval v gréokfomoriginále
a V lati-nsko'm, sýrskom a koptíokom pre
klade. »Cinkev božia, ktorá je v Ríme, církví
božej, ktorá je v Korinte<<,— tak sa začína
list. Sám Klement sa v ňom nespomína, ale
jeho autorstvo je isté. Dionýz, biskup korint
ský, píše wpápežo'vi Soteronvi dkolo r. 170, že

V Korinte

čítavajú

ten't-o list »Klecrnentom

písaný<<.

List “bol napísaný

oukolo r. 96 po smrti

cisár—a Domincíán'a (T 96), lebo

spomína,

že

rí'mska církev nemohla skór písať Korinťa
nom pre posledné súženia (za cisára Domi
ciána, naLk-ol'lkoprenasled-ovvanie Neronovo

sa

tu nemůže rózumieť).
POdnet k n-apísaniu listu daly nepokoje
v \kori-ntskej cirkvi, ktoré bičoval už sv. Pa
vol. NiekoPko zlých l'udí sa postavilo proti
predstaveným církvi a vypudilo ich z úradu.
Církev bol-a vo velkem matku a neveriaci
v Korinte mali vhodnú „príležitosť potu-povat
kresůan-ské meno. Cinkefv rímska zakročila
týmto listom, aby urobila v Korinte poria
dok.
V úvode (kap. 1-2) autor chválí minulost
' korintskej církvi a živými farbami líčí jej
predošlý starv. Další text deli sa na dve časti.
V I. časti (kap. 4-38) 'spomína naj-potrebnej
3.8

šie čnosti, ktoré maj-ú zdobit \kresť-a-na: lás—

ku, pokánie, poslušnost, pobožnosť a poní
ženosť ako p-rameň pokoja. Za po-hnútku pes
tova'ťich uvádza priklad Spasitela a svatých,
poriandolk vo spoločnosti, ktorý

majú

prá—ve

kresťania uviesť do života. Od nich závisí
požehnnanie božie v budúcom i v tomto ži
vote.

II. ča'sť (kap. 38-61) líčí o'solbitný p-rípa-d

korintský, drobenía sa rveriacich na 'viaceré
strany. Prízv—ukujecírkevnú hiera-rchiru a ne
.vyhnut-n-osť podriadiť sa zálkonitým cirkev

ným predstavenými Ci-rkevnú o'bec porovná
va s l'udský'm telom, kde údy harmonicky
spoluúčin'kujú

n-a u'držaní

celku;

s—pomína

hierarchiu Starého zákona a napomín-ak vzá
j-omnej láske & previnilcorv k pokániu.
Záverečná časť (kap. 62-65) vyjadruje
úfnosť, že V Korinte čoskoro nastane medzi

veriacimi pokoj.
List sv. Klementa Korinťa-nom má velký
do—gmaticko—histori-c'kývýznam.

Je důležitý-m

svedectvom primát-u [(prvenstva) rímslkej cir
k-vi, ktorá sa cítila oprá—vnennouzakročit “Vko

rintsko-m prípade, i keď nebola k tomu vy
zv-aná. Póvodca 'listu píše alko sudca a ako
námeshní'k boží, hovorí "v zplnom povedomí

svojho úradu, hovorí ku Korinťanom ako
k svojim

podri—adeným. Nie menej

dól'ež-i
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tým svedectvuom je tento“ list 0- božskom .pó
vode hierarchie a o rozdeleni Cir-kvi n-a klé—
rus a laiřkov. Apuoštol'oviamajú svoju moc od

J ežiša Krista, ktorý je poslaný od Boha (kap.
42, 1-2). Z nariadenia bonžiehose starali o to,
aby „po nich viedli Církev »biskwpi a diako
ni<<.V ďalšom texte list urž nemenuje pred
stavených ěwicxonoz. má Mo'cxovor.,
ale označuje
i_ch vždy menom W986?
ÚTBQOLPravda
slovo
vcpso-pó-csoor.\používa <v širšom smysle. Rozu
mejú

sa

ním

afj biskuipi.

Slovo

ŠWĚGKO'NOL

označuje len prvých predstavených, teda bi-
sku-pov. Tým naohádzame u sv. Klementa
rozdelenie hierarchie .na biskup-ov, kňazov
a diakon-ov.
List sv. Klementa .pou'žíva dosť jas-né slo

vá o inšpirá'cii Písma srv. (světí spisovatelia
hovorili naplneni Duohom Svatým, kap. 8,
45), () božsk-osti J ežiša Krist-a, (akap. 36), 0 po

trebe viery a dobrých skutko'v ina-osprave
dlnenie “(k-ap. 32), o- z'rnřtvychvstaní,

(lbájny

vták Fénix) a o mučeníckej smrti sv. Petra
a Pavla v Ri-me.
SV. Klementovi Rímskemu sa _pripisujú
aj iné spisy:

1. Druhý list Korinťanom. Je to vlastne
bom-ilia, napisaná v prvej polovici. II. storo
čia, _p-odl'a všetkých prizna'kuo'v v Korinte.
Slohová odlišnost, od listu sv: Klementa“ je“
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talk zjavná, že dnes ju už nik neprivl-astňuje
sv. Klementovi. H—omílíanemá dogmatického
významu, 'no je cen-ná pre mravrné potkyny.
Opravdivý kresťan si nemá príliš vážit po
minu—telnýsvet, ležmá viac túlžiť .po budú
com bla'ženlom živote. Autor povzbudzuje
kresťacnov k asketizekému životu.
2. Dva listy Ad virgines, venovane pan
nám a panicom. Máme len ich sýrsky text,
ktorý je alkiste prekladom grédkeho. Autor
V nich kreslí vznešenost pamen'ského stavu,
dáva pokyny pre zdržanlivý život, upozor—
ň-u'je na ťažkostí a dáva poučenia, ako sa
majú duchovní správ-ať voči ženským. Čas
vzniku listov nedá sa presne zistiť. Spomi
najú sa" v nich charizmy, čo by dalo t-u'šiťdo—

bu fblízku apoštolom. Rozhodne odsudzujú
nemanželské spolubývanie mužorv & žien. Po
dI'a toho sa zdá, že póchádzajú z ÍII storočia,
keď sa vel'a písalo proti tomuto zlozvyk-.u
Listy boly n'apísané pravdepodobne v Pale—
stíne ale'bo Sýrii. Koptioký kódex (v Parí'ži)
pripísuje ich sv. Atanázovi.
3. Pseudoklementžny. To je sbienka via
cerých spisov, pripisovaných sv Klementovi.
Vo forme nománu opisujú obrátecnie Kle
menta svá-tým Petrom. Obsahujú aj kázne
sv.Petra, ktoré mal povedať na svojich "ap-o
štolsk—ýchcestách.
'
zl.-Í- ."

a) Prvá

časť — Recognitio-nes

——pozo

stáva z 10 knih, v ktorých je orpísané stret
nutie -sv. Klementa s rodičmi a br-atrmi, kto
rých opustil. Opi'suje jeho cestu z Ríma do
Palestiny, kde bol ži'akom sv. Petra. Ináč
celé Recognitiones sú gnostioko-ebionits'kým
Výkladom k-resťanstva, podTa ktorého je Kri
stus božím Eónom (prechod medzi Bohom a
Viditelným svetom), ktorý sa už predtým
zjavi'l \: Adamovi ua Mojžíšovi. Kresťanstvo
je len obnovené židovstvo.
b) V druhej časti — (\ho-mílie, počtem
dva-dsa-ť)srú Klementem posbierané kázne a
učenie sv. Petra. Auftor sa usiluje 'Vnich do
kázať, že primát Pet-rov prešiel na Jakuba
m1., z Ríma do J eruzalema, resp. do Cézareje
a Antiochie.
Spisy pochádz-ajú od rozličných axutororv,
ktorí použili spoločne židovské 3 kresť-anské
pramene

(K'npóYpoc-mHě'rpou & HpďtčeagHě'rpou).

'Napísali ich ariáni v IV. storočí pravdepo
d-olbne V “Sýrii.

4. Apoštolské konštitúcie (Cvanones eccle
siastici Apostolorum), pozostá-vajúce z 8 knih,
pripi-sovaly sa podla poznámky V 6. knihe
sv. Klementovi.

Pochá—dzaajfúod neznámeho

auto-ra z konca IV. storočia zo Sýrie alebo
z Carihradu. Sú najváčšo-u liturgicko-práv
nickbu sbierkou st'arovek'u. Trulánska syno—
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da (692) zavrhla ich ako heretické. Obsahujú
vel'a cenných právnických a liturgických po
z-natk-ov tej doby a z vel-kej čiastky tvoríly
základ výdhodného ci—r'kevnéhopráva.
EDÍCIE: Migne, PP. GT. 1. — Cotelier, Patres aevž
apost., Paris 1672. ——
Funk, Patres Apostolici, Tubin
gen, 1901. — Hemmer, Les Peres apostoliques, II., Pa
ris, 1909. — PREKLADY: Listy sv. Klementa (preložil

a úvodnú štúdiu napisal Fr. Minarových), SSV, Trna

va. — Lisicki, Písma Ojców Apast. Poznaň, 1928. —
Sušil, Spisy sv. Otců apošt., Praha, 1874. — Barden
hewer, Bibl. der Kirchenvdter, Munchen, 1911, sv. 35.
— LITERATURA: S. Lebreton, La Trinité chez s. Cle
ment de Rome, v Gregorianum, V1. (1925),— Schweit
zer, Glaube u. Werke bet Klemens R. Th. Quartalsch.,
1903. —-Bardenhewer, Gesch. d. a. L.. Freiburg i. B:,
1913, I.

Sv. Ignác z Antiochie.

Sv. Ignác patrí medzi najmarkantnejšie
postavy !kresťanskéhrostarovek-u a vyznačuje
sa silným chuara'kterom. O jeho živote s ur
čitosťou vieme len tolko, kolko n-aznaču-jú

jeho vlastné listy. A toho je velmi málo.
Naj-staršia tradicia považuje ho za tretieho
biskupa v Antiochii (sv. Peter, Evodirus, Ig
náac) a za žíarka sv. Jána Apoštola. Menujú

ho aj Teoforom. Podla legendy bol vraj tým
dieťaťorh, "ktoré Pán Ježiš vzal na ruky a
predstavil apoštolom ako priklad poníženo
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sti. (Je-ho primeno je však ŠGOCPČPOG
= Boha
nosiaoi, & nie &sócpopoc;: Bohom nosemý.)

O mučeníckej

smrti s-v. Ignáca (píše u-ž

sv. Polykarp. Sv. Irenej hovorí, že ho hodili
pred divú zver a Origenes dodáva, že sa
to stalo v Ríme. Bezlpo-c'hyby bol—oto za cí

sára Trajána a pravdepodobne okolo "r. 107,
keď zahynulo v rírnskom amfiteátri mnoho
kresťanov.
,
Za cesty do Ríma napisal sv. Ignác 7 lis
to—v.V Smyrne napisal 4: Rimanom,

cirkev—

ným obciam v Efeze, Magnésii a v "Tráloch.

V Tróji napisal 3 listy: biskupovi Polykar
povi,Smy1ňanoim a Filadelfanom V listech
maloázijským cirkevným olbciam d'a'kuje ve
riacim, že ho na jeho ceste pozdravili svoji
mi poslami. V liste Rimanom žia-da, aby se
u cisára nepriho-várali za jeho oslobodenie.
Len čo sa v Tróji dozvedel, že 'v Antio'chii
prestalo prenasled-ovanie, napisal biskupovi
Polykarpovi, Smyrňanom a Filadelfanom,
aby pozdravili veriacich v Antiochii z príle
žitosti _nových pokojných čias. Napomína ve
riacích k stálosti vo viere & upozorňuje na
rozličných hereti-kov, ktorí využívajúc jeho
neprít—omnosti, porušujú jednotu & pokoj
v církvi. Jeho listy sú popretíkávané múdry
mi rada'mi-Opravdivého dušpastiera.
Sloh listov nie je bezchybný. Časté opar
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kovania, násilné a nie dosť jasné metafory
vela u'berajú z ich krásy, hoci na iných
miestach prekvapujwú vzletnosť—oua vysokou
eloikvenciou.

V IV. sboročí prepracovali původné listy
sv. Ignáca. Vsun-uli do nich dodatky, “bapri

pojili 6 ďalších listov. Jedine táto dlhšia for
ma IgnácOfvých ].istov bola známa do XVII.

storočia, čo dalo protestantom podnet popie
rať původnost všetkých listov. Hádke urobil
koniec olbja-v kratšej, póvodne-j for-my Igná
covýoh lístov r. 1646 a 1689, ktorú za listy

Ignácove uznala i váčšina protestantských
teologov.

_

Listy sv. Ignáca majú vysokú do-gmatic'kú
cen-u, najma ča-stio cirkevnej hierarchii, pr
venstve rimskej církví a kris-telogie.
“1. Hie-ranchia, “ktorú sv. Ignác sppmína,

má 3 stupne; biskupov, kňazov-a diakonov.
Tarkéto podelenie hierarchie musí pochádzať
od apoštolov, resp. musi byt' božieho původu,
lebo 50 rokov by nebolo stačí-lo na takú evo—

lúciu. Sv, Ignác vidí v biskupovi »zástupcu
Bolha'a. »Kň-azí sú senátom apoštoLov a día
-koni sluhamí J ežiša Krist-aa (Magn. VI.). Prá

v-omoc a autoritu biskupov opisuje v liste
Polykarpovi. Biskupov dozor sa má rozpre
stier-aťna veci duchovně i časné .afnič 83
nemá 'sta“ť,.bez_jehos—chválenila; bez biskupovi
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ho dov-olenia nesloibodno krstiť, ani slávíť
agalpé. »Kto uctíeva lbislkupa, Boha uctíeva,
ale kto bez biskupovho dovolenía niečo činí,
slú-ží 'diaiblovía (Mag-n. VI.). Hlavnou ú'lohou
veriacich je zachovati jednotu viery & po
s-Lušnosť bíisllcupom.

'

2. Prvenstvo rímskej cirkvi sv. Ignác pod—
čiar'kúrva tým, že up-otrelbuje mnolhé sláv
nostné epitetá (ecclesia, qua-e praesidet in
loco regionis Romamorurm . . ., digna, casta et
caritatís praesiderns). Ona má právo poučo—
Vať ostatné církví.
3. Výrazná je najmá jeho ikristol'ogia.
Kris-tus je stnred-olbodom všetkého

Ignáco-v-ho

smýšfanía. Proti dokétom prízvukuje oprav
di'vé vteletnie Syn-a Božieho. H'ovo-rí, že »BOLh

sa zjaví-l skrze svojho Synaa (M'agn. VIII.).
Kristus je Bohočlo-V-ekrom(in carne existens

Deus... Deu-s portabatur in utero a Mari-a,
Eph. VII, 18). Často upotrebúva communi
catio Ldiomatum (Smynn. 4).
4. Eucha-ristía je »“celoPána nášho Jelžiša
Krista<< ('Smym. 7). Maunželstvo sa má uza
vi-er-a-ťlen s privolením

bí-ákuepa (Pol. 5). Ig

nác prvý raz používa výraz »Cirkev katolíc
ka<< (Smy-m.

8).

EDÍCIE: Migne, PP. GT. 5. — _,Funk Patres Apast..,
Túbiňg'en, 1901. — A. Lelong, Les Pércs Apast. _.III,
Paris, 1910. — PREKLADY:Lisieck1
Písma Ojeda: A—
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post., I., Poznaň, 1928. — List k Rimanům. „Na hlu
binu“, Olomouc, 1932.— O. Bardenhewer, Bibi. d. Kir
chenvdte'r, Můnchen, sv. 35. — „Na hlubinu“ v XVIII.
č. 1—8 (5 listov). — LITERATÚRA: Funk, Der Primat

der 'róm. Kirche nach Ignatius. Kirchengesch. Abhandl.
I., Paderborn, 1897. — M. Rackl, Die Christologie des
hl. Ignatius v. A., Freiburg, 1914.— Rauschen-Altaner,
Patrologie, Freiburg. 1931; Molnár, De Christo Filio
Dei apud s. Ignatium Ant., Romae, 1934.— I. Chapman,

s. Ignace d'Antioche et l'Eglise romaine, v Rev. bé

néd. XII., 1896.

So. Polykarp.
Okrem toho, čo sa dozvedáme o živote
sv. Polyikarpa z listu sv. Ignáca Polykarpoví
& z vlastného jeho listu Filipanom. obšírnej—
šie zprávy o ňom podáva 'sv. Irenej, jeho
žiak. PodI'a neho sv. Polyk—arpbo—lposledným
svedřkom apoštolských čias & žiaukom sv. Já

na apoštol-a, ktorý ho ustanovil za biskupa
V Smyrne. Velkej autoriute s-a tešil :na-jmá na
konci svojho života. Mnohí plriohádzalí 'k ne

mu, aby Videli a počuli posledného očitého
sved'ka apoštol-ov.
Okolo r. 155 podnik-ol cestu do Ríma, aby
s pápežom Anicetom (155—166)rukoval o vel'

konočnýtch sviatkoch. Sv. Polykarp sa prí
držiaval zvyku kvartodecimánskeho (14. Ní—
saun),ako to Videl u sv. Jána Apoštola. Pálpež

Amicet bol podl'a západného zvyku za nasle
dujúcu nedel'u po 14. Nisa-ne. Nedohodli sa,
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ale sa rozišli v pokoji. V Rírmesa sišiel s blu
dáro-m M-arcion'om a priviedol “viacerých jeho
&.Valentiniánových prívržencov do Církvi.
Skoro .po návrate z Ríma podstúpil mu
čenícku smrť v 86. roku svojho života (155
alebo 156). O jeho smrti Smyrňna-nia upove
domili kresťanský svet »o-kružným li-stom. B-ol

vraj odsúdený na smrť upálením. Keď sa ho
plamene nechytily, prebodli ho dýkou. Keď
ho 'katoevianútili, aby zap-rel Krista, odpove
dal: »Osem'desíuatšesť .roikov mu slúžim a ni
kdy mi neublížil. Afko by som sa mohol rú
ha-ť svojmu Královi, ktorý ma vykúpil?<<
Z viacerých listo-v, ktoré podl'a svedeotva
sv. Ireneja napis-al rozličným cirkvám a oso
bám, ostal nám len list Filip-anom. Zadhoval
SJ v gréckom a latinskom texte.
Cirkevná obec filipská požiadala sv. P-o
lykarpa 0 listy sv. Ignáca. Poly-karp posiela
im listy sv. Ignáca, »tie, ktoré má<<a prírpo

juje svoj vlastný. Písaný je skoro po smrti
sv. Ignáca, lebo autor žiada Filipanov, aby
mu poslali spolahlivé zprávy o jeho smrti.
V ňom odvolá'va sa na list sv. Klementa, dáva
všeofbecné poučenie Fílifpanom a napomí-na
ích k poslušnost-i voči »kňazom a diakocnoma.
List sv. Polykarpa je důležitý aj s 'kristo—
logického stanoviska. Podvracia v ňom eblu'd
Dolkétov a dokazuje, že Kristus “mal opravdí
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'vé “telo a na kůži sku-točna trpel. Ho-jne
je popretkávaný [citátlrni z Nového zákona,
najma z listu 'sv. Pavla Filip-anom. J eho nhlav

ný význam je v tom, že uvádza sbíerku lis
tov sv. Ignáca.
Martyrium Polycarpž. Hned' po smrti Po
lykarpa napisal istý Marcion V mene cilrk.
obce v Smyrne okružný list veríacim vo Fí
loméliu a iným cirkvám, v ktorom podrobne
líčí m-učeníoku smrť sv. Polykanpa. Je to natj
Sxtaršia a spol'ahlívá zpráva .o mučení |prvýc'h
kresťanov v dobe starovekýc'h prenasledovafní.
EDÍCIE: Viď edície u sv. Ignáca A. — PREKLADY:
A. Lislecki, Písma, Ojców Apast., Poznaň, 1928.— Su
šil, Sptsy sv. Otců apošt., Praha, 1874. —- O. Barden
hewer, Btbl. d. Kžrchenvdter, Munchen, 1918, sv. 35. —

LITERATURA: Mučenictví sv. Polykarpa (Martyrolo
gium), „Na hlubinu“, Olomouc, 1932. — O. Barden
hewer, Gesch. d. altkirch. L., Freiburg i. B., 1913. —
Chapman, La date de la mort de S. Polycarpe, Revue
Bénéd. 19, 1902.— K. Bihlmeyer, Der Besuch Polykarps
bet Anicet und der Osterfeterstreit, Der Katholik, 1902.1.

He'rmasov »Pastiefra.

Najobjenmejší spixs z čia-s apoštolských
Otcov je známy pod názvom >>Pastier<<,kto
rého -póvodc-asám sa menuje Hermasom.
Mur—atorské fragmenty, pochádzajfúce asi
z r. 200, spomínajú: »Pastíe'ra n-ajnov'šie V
4
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Ríme “napisal Herma-s, keď na katedre mesta
Ríma sedel biskup Pius, jeho -brat<<.Pius I.
bol pápežom asi od r. 140 do r. 154. Tým je
podvrátená mienka, že !byHermas bol totožný
s osobou, ktorú spomína sv. Pavol v liste R-i
man-om (16, 14). To, že autor

>>Pastiera<<spo

mín'a sv. Klementa ako rovesníka, je len fiíkcia.
Text

Hermasovho

>>Pastíera<<bol do r.

1856 známy len v latinskom preklade. Ne
skór sa zjavily zlomky V gréckom, koptiokom
&arabskom jazyku. Codex Sinaiticus má len
jednu tretinu (po Mandata).
Hermas podáva vo svojom diele vlastný
životopis. H-ovorí, že bol gréokym otrdkom.
Neskoršíe ho prepustili &stal sa v Ríme ob
chodní-kom. Za-dovážil si značný majetok, no
nie vždy dovoleným spósolbom. Lež majetok
nič dobrého n-epnri-nášalani jemu, ani jeho
rodine. Manželka bola .príliš jazyčné. Deti
za prenasledovamia zaprely vieru & z-radily
aj svojich rodičov. Trest boží ího neminul.
Stratil majetok a žil vo velkej biede v blíz
kosti Ríma, obráibajúc kúsok pola. V biede
stal sa kresť'anom. Zjavil sa mu anjel, ktorý
mu súčasne nariadil, alby tot-o všetko o.písal.
Je možné, že autor životopisné úida'je si len
vymyslel, aby jeho dielo bolo pútauvé.
Stari spísovatelia vel'mi si Hermosa vá
žili a videli v ňom Bohom inšpirovoného pro—
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roka.

>>Pas-tíera<<vra-dili

medzi

kanonické

Spisy. Ale už sv. Atanáz ho vylúčil zpomedzí

svatých knih, hoci uznal jeho cenu najma pre
kateohézu. Dóleži-tosť >>Pastiera<<,najma po
kial' ide o svia'tosť pofkánia, uznáva sa "vše
obe-one.

»Pa-stier<< je písaný

apokalyptiok-o-u for

mou; Deli sa na dve časti. Prvá má 5 videni
(Visiaones), druhá obsahuje 12 prílk-azov (Man
data) a 10 podobenstiev (*Si-mili-t-udines).
Vo Vildeni'ach sa mu zja'v-u-je Církev ako

matróna V bielych šatách—a vyzýva Herma
sa, a'by lkázal pokánie. V 3. videni sa mu
zjavi Církev v podobe mohutnej veže; oko-lo
nej ležia neupowtrebené kamene. To sú ve-I'íkí

hriešnici, ktorí musia byť sviatosťou pokánia
vfbwdovaní do veže (Cink'vi). V 5. videni sa mu

z-javi anjel v podobe pastíera (odtiaf názov
knihy) a naloží mu, alby napisalprikazy a po
dobenstvá a v živote sa nimi scprával. — Pri
ka-zy sú praktickou murav-oukou & sú obšír
nejším výkl-adom Dek-alogu. — P-odobenstvá
obsaih-ujú p-ou'čenia a povzbu-denia k rozlič
ným -čno!stiam.V deviatom podobenstve Her
mas znovu vidí vežu (Girl—zev).
An-jeli ju bu
dujú na Skale (Syn Boží). V ska-le je brána
(Syn Boží vtelený — Bdhočlove'k). Anjeli pri
budovani veže “použí'vajú kamene (veri'aci),

ktoré vystupujú z vody (krst), ale najprv
4—
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musia prejsť cez (bránu. Na krátky 'čas v
stavbe vznikne porucha. Stavitel 'skúma kla
mene a zisťuje, že niektoré V tom stave, ako
sú, sa pre stavbu nehodia. Odovzdáva ich
Pasti-erovi (Hemmas), ktorý pokámím má ich
pri'spósobiť pre stavbu. Po tejto procedúre
veliká časť kameňov znova sa zmůže vbudo
v—afťdo veže.

Ostatné

kamene

o*dnáša-jú v

čier-nom odeté ženy (symboly hriech-ov). To
sú veri-aci, vylúčení z Církvi.
Učenie Hermasovo. Hlása potrebu p-oLká
nia & jeho účinnost pre tých, ktorí po 'k-r-ste
upadli do hrieohu. 'Pod'vracía presvedčetníe,
že jedine krst 'by |bol prosltriedkom odpuste—
nia hrieohov (ako učili nesk-oršie montanísti)
a zamieta ná=hl-adygnostikov, ktorí hlásali,
ž-epokánie vólbecnie je potrebné. Pravda, od

pustenie hríechov (na mysli má predovše
tkým 'hrieohy “kapitálne — apostá-z-u,vraždu
a cudzolož-stvo) je možné len do toho času,
V ktorom píše svoje pokyny. NeSkoršie nebu

dú odpustené hriechy tým, ktorí zhrešili po
krste. Vyzýva hriešnikov, aby sa zbavili hurie
chov, kým je to ešte možné. Poukazuje tna
blízkost prichod-u Pána (paruzia).
Hermalsov >>Pastier<<chce povzbudit

kres

ťanov, ktorí po krste upadli do hriechu, aby
nezúfali, lebo úprimným pdkácním móžu ešte
znovu získat stratenú milost. No súčasne rád
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by videl obnovený starokresťarrský ideál, po
dIa ktorého veriaci V krst-e získanú milost
nemá str-atiť.A keď ju stratil, bude navždy
vylúčený zo spoločnosti verbacich.
Pokánie hrieclhy nielen odpúšťa, lež aj
oprav-dive posvácuje človeka (Sim. 5, 7). Her-
mas robí rozdiel medzi prikázamím & radou,
jasne nazmafčujú-ckatolicku nauku o »opera
swpereroga-toriuaa (Sim. V. 3). Za skutky, kto
ré človek koná v milosti, 'b-udeodmenený.
O cudzo-ložstve hovorí, že ak cudzoložnica
nedá sa na pokánie, manžel ju musí prepus
tiť. Ale nesmie sa oženit, lelbo je možné, že
manželka bude robiť pokánie. Vtedy ju mu

sí prijať zpát. No povinný je tak spravit len
raz, lebo »[preslužobníkov božích je len jed
no pokánie<< (Ma-nd. IV. 1). Druhé manlžels-t'vo

je dovolené, ale menej dokonalé (Mand. IV.
4).

K-ristologia Herzrn—asovaje velmi nejasná.
Z—dása, že Syna Božieho sto'tožňoval s Du
ohom Sv'átým (Sim. V. 5, 2). Ba v 8. podo

ben'stve pripisuje Sytnu Božiemu .tie isté
vlastnosti, aké pripisoval aroh'anjelovi Mi—
chalovi.
EDICIE: Migne, PP. Gr. 2. — Funk, Patres Apast.,
Tubingen. — A. Lelong, Le Pasteur d'Hermas, IV.,
Paris, 1912.— PREKLADY: Sušil, Spisy sv. Otců apošt.,
Praha. -- Llsiecki, Písma Ojców apost., Poznaň. — O.
Barďenhewer, Bibi. d. Kirchenvlit'er, Můnchen, sv. 35.
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— Česky: „Na hlubinu“, II. — LITERATÚRA: Baum
gartner, Die Einheit des Hermas-Buches, Freiburg i.
B., 1889. ——Réville,

La valeur

du témoignage

histo

rique du Pasteur d'Hermas, Paris, 1900.—Bardenhewer,
Gesch. der altkirchl. Lit. I. Freiburg !. B.

Papias.
O Papiasovej oso-be sú dvojaké názory
medzi c-ir-kevnými Otcami. Euze'bíus ho po

važuje za biskupa hierapolského. Srv. Irenej
hovorí o ň-om, že nebol biskupom. Považuje
ho za žiaka sv. J áfna Apoštola &priatel'a Po
lykanpovho. Euzebius ho posudzuje velmi
.ostro, ba píše o ňom alko o »sl-a:b-omyse-l'nom<<

(Hist. eccl. 3, 39) akiste pre jeho chiliastic
ké náhrady. Zomrel okolo r. 150, udajne ako
mučení-k.

Papias je autorom diela »Exuplan-atioser
monum Do—mini<<,
ktoré pozostáva z 5 knih.
Skrslo okolo r. 135 & ostalo nám len v zlom—

kooh u sv. Ireneja & Euzebia. Zaznamenal
v ňom ústne podaníe o rečíacoh a skutkoah
Pána, ako sa zachovaly u jeho učenílko-V.Po
dáva zprávu o vzniku dvoch prvých _evacnjelíí.
EDICIA: Funk, Patres apost., I. — LITERATÚRA:
Vannutelli, De presbytero Ioanne apud Papiam, v
»Scuola

Cattolica<< 1930. —- Bardenhewer,

Gesch.

d.

altkirch. Lit., Freiburg i. B., Ii. — 1. Chapman, Revue
bénéd-., 1905.
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List Diognetovi.
List Di-ognetovi, anonymně dieLk-o,je azda

z najstarších kresťanskýoh apologetiekýoh
spi-sov. Autor i adresát Diognet sú neznámí.
Možno, že sa ním myslí sto—ikDiognet, u'či

tel' Marka Aurélia.

V starej *krest—an-skejliteratúre

list sa ne—

spomínnanikde a bol len v gréckom rukopise,
ktorý zhorel v Štrasbu-rgu r. 1870. V tomto
rukopise bol uvedený ,za spísmi sv. Justina
a v stredoveku ho považovali za dielo Jus
tínovo. Dnes sa 'všeolbecne uznáva, že sv.
Justin nemůže byť jeho póv—odcom.Keďže sa
autor sám menuje ži-a-komapoštolov, zaraďu
jeme spi-s medzi diela apoštolských Otcov.
Hoci sa autor vyhlasuje za žiaka—apošto
lov, jednalko sú vážne důvody, že list pochá—
dza z nesikoršej (doby. Jasné ná-ražlky na pre
na—sledova-niapoukazu-jů na to, že vznikol na

konci 11. alebo na začiatku III. storočia.
Slo'h listu je velmi vzletný a obsah plá
novite delený.
Vysokopostavený pdhan Dio-gnet dal svoj
mu kure-sťanskému.priatel'ovi tri otázky:
1. Aká je bohoslužba kresťanov a prečo
zavrhujú židovské a pohanské bohoslužby?
2. A'ko žijú krest-ania medzi sebou?
3. Prečo rkrestanské náib-oženstvo skrslo
talk neskoro?
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Kresťan rozolberá pravdy pohanského &
židovského náboženstva, & opisujúc život
kresťanov, do—dáva,že ích náboženstvo pochá
dza od Boha, ktorý ho zjavíl svetu skrze
woj'ho Syna.
Na drulhú otázku odpovedá, že kresťanía
žijú na zemi ako keby nežili, sú dušou & .po—
žehn'a-ním sveta.

Boh preto poslal Spasirtel'a tak neskor-o,
aby si človek mohol uvedomiť svoju skaze
nosť & nemohúcno—sť.
EDICIE: Migne, PP. GT. 2. — Funk, Patres Apost. —
PREKLADY: O. Bardenhewer, Bibl. d. Kirchenvdter,
sv. 12. — LITERATÚRA: Kihn, Zum Briefe an Diognet,
Theol. Quartalschrift, 84, 1902. — Bardenhewer, Ge
schichte der altchristl. Lit., Freiburg, 1913.— Cayré.
Patrologie, Paris, 1913.— Rauschen, De'r Brief an Dio
net, Můnchen, 1913.

11. PERIODA

(150—313).

Doba apologétov.
Medzi cirkevno—ulitevabúroru prvej & dru

hej periódy je podstatný rozdiel, lebo roz
díelne sú aj okolností, v ktorý-ch žili kres
ťaní-a týchto period. Do Církvi leočiatku
vstupovali len ludia z nižších ludových -vrs
tiev, ktorým sta'čilo jednoducho podať kres
ťarnské učenie & naznačit, čo majú veriť a
rofbíť. Apoštolskí

Otoovi-a, póvodo-m tiež ZlVáč

ša jedno-duohí l'udia, obmedzili sa na formu
listov & ňou poučovali, resp. napominali cir
kevné obce, a-by ostaly vo viere. Štát zpo
čiatku nevidel v :kresťainstve nijalké nebezpe
čenstvo a nerobil mu ťažkosti. Považoval ho
za židovskú sektu, a keďže židovské nábožen
sbvo malo v rímskej ríši svoje 'právo, malo ho
i akresť-an'stvo.

Ale kresťa-nstvo sa postupne šírilo nielen
medzi nižšími vrstvami obyvatelstva, lež pre
ni'kalo i medzi vz-delancov.Pristúpili k nemu
I'u'dia učení, ktorí Mestanske učení-e vede-oky
prehlbili, aby proti vzdela-ný-m odporcom
mdhli vystupo-vať primeranými prostriedka
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mi. Tak vznikla kresťa—nsíkáveda. Cirkevní

Spisovatelia nie sú už len svedka-mí cirkev
ného učenía, lež aj pred-stavitefmi cirkevnej
vedy.
PodIa toho sa mení a'j vomkaj-ši'aforma a
obsah literatúry. Doterajší spůsob lístov u
stupuje & dáva miesto vedeckým úvahám.
Miesto mravného poú-čania prichádza vedec
ký výwkl-ad(exegéza), apologetícké & polemic

ké rozpra-vy. Apologetický ráz má literatúra
namierená proti pohan-om & rimskej štátnej
moci. Polemioky sa bojuje proti bludárom,
gno-stíko-m a žid-om.

I. Č A S T

CIRKEVNÁ LITERATÚRA II. STOROČIA
HLAVA I.

Apologéti.

Rímskí císárí chceli mať jednotnú ríšu,
ktorej spojívom malo byť pohanské nábo—
ženstvo. Talk chceli čeliť ranstúcemu barbar

skému náporu. Pohanské náboženstvo pred
pisovaly štátne zák-ony. Kto sa mu protivil,
prevíníl sa proti platným štátnym zákono-m:
Kresťania volky-nevoPky dostali sa do spo
ru suoš'tátnymi zákonmi (lex Iulia maiestla
tis, lex de sac-rilegío,božský kult císára atď.),
ktorým nemohli vy'hovíeť !bez zapreni-a svoj
ho máboženstva. Okrem týchto previneni
kresťa—nomnespravodliv-o pripiso'valí celý rad
zločin-ov. Postarali sa .o to židia, i pohanskí
kňazi, ktorí vyblčo-vali verejnú míen-k-uproti
kresťanom. Rozohýrili, že kresťania majú
tyestícké obety (živé detí oibetfulj-úBohu), že
Slávia orgie (agapé); priplsovalí im oidipodiu
(krvismilstvo), onolatriu (klaň-amie sa osloví)
& ateizmus. Prestrašefní cisámi a porplašnými
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chýrmi sfanatizovainý Iud riešili vec oby
čajne poldl'a zásady: »ohristíanos ad leonesl<<
Kresťarnskí apologéti m-ali Ipod-vrátit faloš
né olbvinenia. Dokazovali, že 'kresťa-nia nie sú

proti štátu a proti cisárovi, ba naopak, mo-d
lievajú sa za panovníka a ako doibri vojaci
i zomier-ajú za vl-asť.,Nielen že nedbetujú
živé deti, lež pro-tiví sa. im každé krviprelie
vanie; preto ani gladiátorské hry nikdy ne
na-vštevu'jú. Apologéti poukazovali na čistý
život akresťan-ovv manželstve i mimo neho.
Kresťania nie sú bezbožníci, lebo sa klaňajú
op-rav-divému Bohu, Stvo-ri-telowi neba a ze

me. Apologéti dokázali, že 'krest'anom pri
pisovanýoh zločiniov sa d-opúšťajú .práve po

hania.

Úloha apologétov =bola obrovská. Museli
bojovat proti nepriatel'orm, iktorí mali poruke
štá-hnu moc a všetky jej prostriedky. Ich
jedinou zbraň-ou bol-a sila slova a pnarvdy.
Mnoho ráz sa zdal boj nbemádejným, no apo
logéti ho viedli vo svátom presvedčení, že
pohanstvo musí konečne podlahnvúť. Tažšká
bola ích práca, lebo mal-i dokazovat nejab
straktnejšie pravdy načisto zmateriali-zova
nému svetu. Tranžkosťim robilo 1 to, že podla
vtedy platnej disciplíny nemohli a nechceli
pohanom vyjaviť všetko o svojej viere a vnú
tornom živote (disciplína arcani).
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Nie div, keď ich výrazy sú miestami ne
jasné, ba miestami sa aj pomýlili. Jednako
apologeti dali kresťanstvu vedecký základ,
nfa ktorom ďalej budovali neskorší církevní
Spisovatelia.
Čo do formy apologetioké spisy sú zvěč
ša reči, vypracované p-odl'apravidiel gréckej
retoriky, ktorá v II. storočí znovu :d-osiahla
velkej slávy & lesku. Okrem malých Výlní
míek písané sú v reči gréckej.

Quadrátus a Aristides.
Quadratus
dl—aEuzebia

je prvý zná,-my apolo-geta. Po—
(H. eocl. IV, 3) bol žiak'om apo-—

štolov 'a r. 126 predostrel ciJsámorviHvadríánovi

za jeho pobytu v Aténac'h apologetilcký spis
kresťanského náboženstva. Podnet k nemu
dala okolnost, že »niekt—orízlí ludia pokúsili
sa našich. (kresťano-v) obtažovať<<. Euzebíus
poznal celý Qu'aldvrátov spis, z ktorého do

slov-ne cituje len niekolko slov. Chváli Qua
drájta pre jeho pravú apoštolskú vieru.
Okrem apologétu Quadráta pozná kres—
ťanský starovek ešte Qua-dráta, proroka z
Malej Ázie. __Níeje vylúčené, že je totožný
s Quadrátom alp-ologétom. Ale Quadrátus,
biskup aténský, ktorého sv. Hieronym sto
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božňuje s Qua—drátomapologétom, je rozhod

ne iná osoba.
Euzebius Spornína, že súčasne s Que-drá
tom podal Hadrián-ovi obranný spis aj atén
sky filozof Aristides. Okrem toho, čo píše
Euzebius

o spise, nevedelo

sa o- pó—Vodnom

texte do r. 1889 nič. Vtedy ho objavil An
gličan Harris v sinaj'skom kláštore V sýr
skom preklade. ZistíLosa, že jeho grécky text
s malou obmen-ou je obsiahnutý v »románea
o Barl—aamovi a Jozafáborví, mylne prip-isova
nom sv. J ánovi Da-maszkému.Krát-ko predtým
oíbjavili fragment aramejského prekladu (V

San Lazzar-opri Benátkach). Tri texty majú
v nadpise i v obsahu len nepatrné odchýlky.
Je možné, že apologetic'ký spis bol p-redo'st-re

tý Hadriánovi a s malým prepracovanim aj
jeho nástupcovi

Antoniovi Pí—ovi(138—161).
Autor dokazuje správnost kresť—anského
náboženstva. I-deruBoha vnucuje nám jestfvo—
vanie & .poriadok 'Vi-di-teIného sveta. Túto
ideu pochopily štyril-kategórie ]?udstva: bar
bari, Gréci, Židia & kresť-anía. Len kresťania
maljú o Bohu poň'atie, které je důstojné Boha
& I'wdí.

EDÍCIE: Migne, PP. GT. 6. _ PREKLAD: o. Barden
hewer, Bibl. d. Kirchenvdte'r 12, Múnchen. — LITE
RATÚRA:,Uba1do Mannu'c'ci, Istžtuziant di Patrologia I,
Roma, 1936. — Nemečký preklad Aristidovh'ó. textu.
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Theol.

Quartalschrift,

Tubingen,

1892. ——Revue

des

questions historiques, Paris, 1924.— Cayré, Patrologie,
Paris,

1931.

Sv. Justin, filozof a mučenžk.
Sv. Justin „tje prvý krest'anský učenec,
ktorý si vzal za životmú úlohu perom bojovat
za 'kresťaln-stvo.Je najvýznamnejším apologé
tom II. storočia a markantným zjavom staro
vekej kresťanškej literatúry. Tertulián ho
poctil menom >>filozo-fa mučení-ka.
Narodil sa zači-atkom II. st-oročia vo Fla—

via Neapolis v Palestine z gréokopohanskýoh
rodičov. Náčrt svojho života podáva sám
(Dial. 2—8): Túžil po vede. Predovšeťkým
chcel bližšie poznat podstatu Boíha, preto sa
obrátil k filozofii. Vysvetlenie, (ktoré mu po
dal stoik, ho neuspokojilo. Tým menej bol
spol—roj
ný s peri-patetikom (aristotelizmus),
ktorý hneď žiadal od neho 'h-onorár. Plartonilk
so svoj-ou náu-k-ou o ideáoh mu !bol ešte naj

prí-stupnejší. Na pravu cestu ho pri-viedol
sbarec, ktorý ho upozornil, že ak sa chce po
u'čiť o Bohu, nech sa neobracia k filozofom,
letž ku prorokem Starého zákona, 'k-depomo
cou modlitby a milos-ti lloožej nájde, čo lhl'a

dá. Poslúchol ho. Študoval Sta-rý zákon, po
zoroval život a mučenícku smrť kresťanov &
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okolo r. 133 stal sa kresťanom. Svoj ďalší
život zasvětil olbrane víery, »jedjlnecjspol'ah
li-vej a ulp-otrebitel'nej

filozofi-i<<.Plášť gréc

kych filozofov si podržal, aby tým úspešnej
šie vplýuval pravou mú-drosťou & mal pristup
k v-zdel-aným pohanom. A—kisteza židovskej

vojny (132—135)zanechal Palestinu a zdržo
val sa V Efeze, neskoršie V Ríme, kde založil
filozofickú školu. Tu si ziskal výtečného žia
ka Taciána, ale aj vel'ké1ho-protivníka v oso
be cynického filozofa Krescenta, kto-rého ve
rejne usvedčil z nevedomosti. Asi to bolo
důvodem, že ho mestský prefekt odsúudilna
smrť spolu -s jeho šiestimi priatel'mi a okolo
r. 166 dal sťat.
Z jeho početných diel, o ktorých hovorí
Euzebius (Hist. eccl. IV, 18), ostalo nám len
málo, i to v chatrnom rukopise z r. 1364. Sú
to 2 Apologie, Dialog so 'židom Tryfon-om
& zlomok O zmřtvychvstaní.
Pod'l'a nad ;i-su V'áčsia apologia je adreso
vaná Antonifšgli Píovi, Menšia rimskemu se
nátu. Najnovšia rkritik-ausiluje sa dokázat, že
obe apologie .boly písané Antoniovi Piovi.
Vc'ičšia apologia (napísaná okolo r. 155)
rozdeluje sa na dve =čiastky.V prvej podvra
V

cia .kresťamom pripisované

zlo—činy.Kresta

nia nie sú protištátu. J e nesmysel pokladať
ich za ateilstov. Sú lojálni &zasluhu'jú si úctu.
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Žiada, aby kresťania neboli tres-temi len pre
meno

>>kresťan<<,ktoré

-—_hovori

— možno

odvodit nielen od slova Xpbď'ťós,Kristu-s, lež
aj od slova
XPMTOG = dobrotivý. Kres
ťania nech .sú trestani za skut-očné zločiny,

ak sa ich dopustili. V druhej, obširnejšej
časti, porovnávat pohanstvo s kresťa-nstvorm a
vynáša superioritu kre-sťan-stva. Dokazuje

božstvo Ježiša Krista .proroctvami Starého

zákona. Nalk-o-niecapeluje n-a cirt spravodlivo
s-ti=u cisára, priponoílnajúc reskriip't lcisára
Hadriána, V ktorom ten nari-ad'uje Minúciovi
Fun-danovi, aby 'kresťaunov trestali len po
ria-dnvomverejnosúdnom vyšetrorvani.
Menšz'a apologža je vlastne len dodatkom

k prvej. Podnetom jej vmiku bola poprava
troch kraťa-nov. V nej dáva sv. Justiin odpo
veď n-a cynické námietiky pohanov, prečo sa
neusmrcuj-ú kresťaniva sami, aby sa čim skór
spojili s Bolhom, po ktorom tak trú-žia,a prečo
ich neosl-olbodi—
Boh od m-učenia panovnikmi.

Justin odpovedá, že vražda, a teda i samo
vrajžda, je zlá, preto kresťania nev-raždia.
Dalej poukazuje, že Pán Boh dopúšťa zápas
medzi dobrom i zlom, ale i ten-to rboj koneč

ne prispeje kresťanom k dobru.
'
Dialog so židom Tryfonom “je najrozsiah
lejšie dielo sv. Justina (142 kapitol). Napisal
ho .po Ap-ol-ogiách', lebo v Dialogu
5

ich už
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spomína. Rozhovor sv. Justina so židom z
Efezu má pravdepodobne historický základ,
i keď nie v celej .ro-z-siahlostí,ako ho v Dia
logu uviedol. Nie je isté, či sa pod menom
Tryfocn má rozumiet ohýrny rabín T-arfon,
spomínaný často v Mi—šne.Dialog adresu-je
Markovi Pompej-ovi, osob—emožno len pred

stieramej. Pred'slov a časť 74. kapitoly sa

stratily.
Dialog je plánovaný na dva dni & podla
toho sa delí na dve časti. V prvej po vylíčení
svojho olbrátenniadokazuje, že rit-uálne pred
pisy stratily svoju platnost a ustúpily Nové
mu zákonu Kristo-vmu. Nový zákon, ktorý má
večné trvanie a platnost, žiada, aby človek
ctil Boha, odvrátil sa od hriechu & bludu a
navrátil sa k Mesiášovi, Ježíšovi Kristovi.
V dru'h-ej častí dokazuje, že všetko, () čom

hrovorili proroci, sa splnilo v Kristovi. Preto
klaňať sa Mu nijako neporušuje vieru, kto
rou sú l'udia povinní Bohu Abrahámovmu,
Izálk-ovmu & Jakubovmu.

Kresťan-stvom

'do—

stáva sa náboženstvu Izraele celosvetovej
platností. Na konci sv. Justin vyslovuje ná
dej a prosbu, aby sa Tryfon a jeho druh-ovía,
na ktorých rozhovor mal vel-ký dojem, stali
čím skór kresť-anmi.

V díeleO zmřtvychvstaní,

ktoré sa

zaChoValo len v nepatrných zlomkoch, doka
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zuje, že sám pojem človeka vyžaduje zmřt—
vychvstanie, lefbo človek s-a skladá z čias-tok
navzáj-om sa doplňujúcioh. Je proti ích .p-o
va'he, a'by jestVovaly osve.
Euzeibius spomírna ďalšie Justinoive die-la:
O jednote Boha, Reč G'rékom a Reč proti
Marcianovž. “Pochybuje s-a, či je Justin ioh
póvodcom.
Učenže sv. Justina. Najlváičši-azásluha Jus
tinova spočí-v-a v tom, že nozriešil pomer
vžery a rozumu. Rozum je len výronom božej
mú-drosti — m'údrosti Slova (Logos). Aj v
l'udských úsud'koch sú zmíká upravdy, ale rú
plná pravda jelen rvzja'vený-chapravdáoh. Fi
lozofia, keď je pravá, je kresťansíká. Do'ka

zuje inšpi'ráciu Starého zákona a Apokalypsy
sv. Jána (Apol. 1, 36; Dial. 61—68). Preto

tieto knihy si nemůžu protirečiť. — Vo svo
jich (dielach s—anaj-obširnejšie zaolberá kris
tologžou. Slovo sa stal-o Telom, aby zjavilo

l'uďom pravdu. H'riec'h Adamov nám zavinil
smrt, z kim-ej nás vykúpila smrť .Kristova
(Dia-l. 43—53). Syn Boží má celú podstatu

bdžiu od Otca, je opravdive a podstatne Bo
hom (Dial. 61). Sv. Justin nie je teda prívr
žencom subor-dinacianizmu, ako mu ho nie
kt-orí pripisovali pre isté menej šťastné vý
razy. — Hoci pod »Silou Nva'jvyššielma (Lk.

1, 35) sv. Justin nerozumie
5'

tretiu

božskú
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Osobu, lež druhú, jednako inde výslovne pí
še, že .kresťamiasa klaňajú na treťom mieste
Duchu, ktorý hovoril skrze prorokov (Apol
1, 13). — Boh stvo-ril p-re svoju službu anje
lov, 'ktorí majú slobodnú vól'u aiko ludia.
Mn-ohí z nich zneužili svoju slofbodu, obco—

vali s l'udskými ženami a splodili démonov,
ktorí š'ko'dia l'ud'om (Apel. 1, 28). — Justin
hovorí, že l'udská duša nemóže žiť (bez tela.
Žije nie preto, že je životom, a'ko Boh, lež
že má účasť v živote (Dial. 6). Hneď (po

smrti sa dostanú do neba len duše mučení
kov. — Niemenej je důležité :a'j svedectvo
J usti-novo o liturgii II. storočia, najma čo

sa týka sviatosti krstu, Eucharistie a zasvě
tenia dňa Pánovho. Krst sa udeluje umytírm
vodou a v mene troch božských Osób. Jeho
úvčirn-okje znovuzrodernie človeka. Sv. Justin

vyznáva skutočnú pritomnost Ježiša Krista
pod spó-sobom chleba a vína (1. Apol. 66). Ne

málo sa dišputovalo o tom, či sv. Justin pri
znával Eucharistii charakter obety. P-odnet
k pochybnostiam dal výrok (Dial. 117), že
modlitba a pod'aik-ovanie sú dokonalá obeta.
No na inom mieste (Dial. 41) výslovne uvá
dza, že Eucharistiu predpovedal Malachiáš,
čím rozumie rozhodne obetný ráz Eucha
ristie.
. Sv. Justin vo svojej teologii je pod znač
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ný-m vplyvom Pl-atón-ovej filozofie. Chce byť
ortod-oxným kresťanom & pevne stojí na zá
klade božíeho zja'venia. Jednako, azda ne—
vedomky, uviedol Platóno-vo učenie do kres
ťanskej náu'ky.
Sv. Justin je sice chiliastom, ale .priznáva,
že vel'a kresťanov, Iktori žij-ú bezchybným ži
votorm, zamieta názor 0 tísicročnom panova
ní Krista s vyvolenými.
EDÍCIE: Migne, PP. GT. 6. — PREKLADY: Písma
Ojców Košciola, IV, Poznaň. — O. Bardenhewer, Bib
liothek d. Kirchenváter (Apologie), sv. '12, Munchen. —
Cesky:

„Na hlubinu“,

r. XIX, č. 1 (Apologia). ——
LI

TERATURA: K. Hubik, Die Apolog. d. hl. Justinus, Wien,
1912. — L. Feder, OSB, Justžns des Mdrtyrers Lehre
von Jesus Christus, Freiburg i. B;, 1906. — F. Cayré,
Patrologie, Paris, 1931. ——
Bardenhewer, Gesch. d. alt
kž'rch. Lit., Freiburg i. B., 1913.— Casel, Die Eucharis
tielehre Iustins des M. v »Der Katholika, 1914. —
Pfáttisch OSB, Der Einfluss Platos auf die Theo
logže Iustins (1. M., Paderborn, 1910. — A. Béry, Saint
Iustin, Paris, 1911.

Tacžán Asý'rsky.

Tacián bol žiakom sv. Justina. Jednako
je medzi rnimi vel'ký rozdiel. Olbidrva'ja doeb

re poznali gréc'ku filozofiu. Ale kým Justin
aj ako kresťan si ju vysoko vážil, Tacián po
svojom obráteni

veI'mi ostro odsú-dil gréd—zu

vedu, kulturu &umenie. va; Justin ostal ver
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ný poznamej Ikresťanslkej pravde
Taciá-n sa stal heretikonm.

do smrti,

Tacián sa narodil v Asýrii okolo r. 120
z pohanských rodičov. Studoval filo-zofiu a
porovnával rozličné náboženstvá. Mnoho ces
toval a tak sa dostal aj do Ríma. Tam čítal
sv. Písmo, študoval ho a stal sa kresťanom.
Bol žiakom ev. Justina a po jeho smrti sám
otvoril v Rívme-školu. Pre svoju náružifvú po
vahu dostal sa do sporov s cirkevnýmí pred—
stavenými, a preto sa vrátil na Východ. Ro—
ku

172 se pridal

krati'kov,

ku gn—o-stickej seikte En—

k-t-o—ríopovrhovali

manželstvom,

požívaním mšsa a vína, & preto pri Eucha
ristii namiesto vína wpotrebúvali vodu (aqua
rii). Čas &okolnosti jeho smrti nie sú známe.
Z jeho mnohých diel sa zachovaly len
dve: Reč ku Grékom ——
písaná dkolo r. 170,

teda prv než sa stal heretikom — & Diates
saron, životopis Pán-a na základe štyroch
evanjelií, ktorý napisal po svojom ord'dho-de
na Východ.
Reč ku G'rékom je apologia, napísaná vo
for-me ú'V-odnej reči pri otvorení školského
'vyu'čovania; patrila i širšej verejnosti. Na
začiatku 'uvádza pphnútíky, Ektorého príviedly
ku ikresťanstvu. Hovorí, že kresťamstvo má
prednost pred po'hanstvom pre svoje vzne
šené učenie i pre “svojstarší póvod. Biblické
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knihy sú staršie než n-ajst-aršiepohanské die
la gréckych spisovatelov.
Džatessaron, aká-sí harmónia evanjelií, sa
tešilo V Sýrii velkej vážnosti & jeho text fbol
pojatý aj do sýrskej liturgie. Okolo r. 360
napisal k nemu sv. Efrém komentár. Póvod
ný text sa nezachoval; máme len arabské pre
prancovanie dávnejšíelho sýrs-keho prekladu.
Tacián .p-atrí medzi n-ajoriginálnejšíoh
ajpologétov

Tertuliánovi

II. storo-čia.

POVEL'hO'Llje

!bližší

než svoj-mu uxčitel'ovi Ju-stínovi.

Svojich protiv'níkov sa neusiluje presvedčiť
& získat, lež znemožnit iróniou zasamlcazmom.

U protivníkov nevidí nič dobréfho. Poh'ania
majú všetko zlé, ich umenie je nemmavné,
literatúra detská, filozofia lživá.
V dokazovaní je oibratný. Jeho reč je o-b—

sažná & plná oduševnenia. Sloh je miestami
vzletný. Právom ho n-azýv-a-j'ú»gréckym Ter
tuliánom<<.
EDÍCIA: Migne, PP. GT. 6. — LITERATÚRA: Catan

della, Note d'inte'rpretazžone sopra il testo di Taziano,
v >>Didaska1eion<<,Turin,

1929. — Bornstein,

Beitrdge

zu Tatians Rede an die Griechen, Rostock, 1923.

Atenagoras Aténsky.

Apologie sv. Justina a Taciána pri velkej
emdícii viac-menej zanedbávajú formu. Ate
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nag-orova Apologie vyniká aj s tejto stránky.
Menujú

ho »kresťanským

filozo-fom atén—

Skym<<.

O jeho živote nevieme

suk-oroniJč. Euze

biu-s a sv. Hier-onym ho ani nespomína'jú. Fi
lip Sidetes ho spomína okolo r. 430 ako pred

staveného kateehetiekej školy alexandrijskej.
Je to však velmi pochybné. Pravdepodobne
je, čo hovorí o ňom ďalej, že bol rod-om po
híaxn,študoval Písmo sv., aby podvrátil kres
ťanstvo, no stal sa kresťanom sám. Roku 177
napis-al obranný spis kresťanov, ktorý veno

val Markovi Aureliovi. Neskoršie napisal
traktát o zmřtvychvstaní. Okolnosti jeho
smrti sú neznáme.
V apologií Supplžcatžo pro christianis Ate
nagoras .podvrací-a tri výčitky .proti kresťa
nom: ateizmus, nemravnost a antropofagiu.
Apología i 50 stránky literárnej patrí medzi
najlkran-šie diela II. storečia. Sved-čí o velkej
naudanosti a spravodlivosti póvodcu.
Druhé jeho dielo De resu'r'rectžone mortu
orum je najlepšie medzi spí-smí starého ve
ku, ktoré rokujú o zmřt-vychvstaní. Zmř-t
vychvstanie je možné, iba potrebné, lebo ho
vyžaduje dósto-jnosť človeka, bytosti rozum
nej, ktorá ne-smie pominúť časom. Duša je
nesmrtelná sama pre seba, tel-ofpre dušu. To
svedčí; že človek nemůže dosiahnuť svoj cíel'
72

na tomto svete, preto musi byt preň iná

možnosť.

Atenagora-s je najlepším svedkom doby
predni'cejskej vo veci spravnej viery vtedaj
ších kresťanov o Naj-sv. Trojicí. Ako sv. J us
tín aj on si vysoko váži grécku filozofiu a
najma k Platónovi má kladný postoj.
LITERATURA: Migne, PP. GT. 6. — STUDIE: De
Apologia. Athenagorae, Paris, 1898. — Lehmann, Die
Auferstehungsleh're des Athenagoras, Leipzig, 1890. —

Graf v. Preysing, Ehezweck u. zwette Ehe bei Athe
nagoras,

?) »Theol. Quartalschrift<<, 1929. — O. Barden—

hewer, Bibi. d. Kirchenvdter

12., Munchen, 1913.

Sv. Teofil z Antiochie.
Sv. Teo-fil je skór učenc-om hLbokého vzde

lania než apologétom.
Narodil sa V blízkosti Eufratu, ako to
sám spomína vo svojich spí-soch (=A'dAuto
lyc. 2, 24). Poohádzal z pohanských rodičov,
výchovu mal grécku a len v pokročilom ve
ku stal sa 'kresťanlorm. Roku 169 zvolili ho
za biskupa v Antiochii, ako hovorí Euzebius.
Isté je, že rok 180 pre-žil, lebo vo svojej tre—
tej knihe (Ad Aut. 3, 27) spomína smrť Mar
ka Aurelia (180). Keď teda Euzebius píše,
že Teofilov nás-tupca nastúp'íl. na biskupský
stolec v Antiochii 'r. 177, to "by-znamenalo.
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že rok 180 už neprežil. Toto možno celkom
určite považovat za omyl.
Podl'a Euzdbia Teo-fil písal proti hereze
Hermogenovej a :proti Ma—rcionovi.Napisal
Viac katechetických úvah. Sám s.pomína vo
svojom

diele »A1d A-ut.olycum<< (2, 30) jeden

svoj spi—sDe histmiis. Tieto spisy sa všetky

nezachovaly. Zachovaly sa od zneho len tri
knihy Ad Autolycum.
Teofilov .pri-aitel'Autolycus, vzdelaný po
rhaan,posmieval

sa ikrt—zstafnškémru
náboženstvu

pre vieru v nevivditel'néhoBoha. To dalo Teo
fi-lovi podnet napísať tnojdielnu Apoluogiu,

ktorej jednotlivé knihy holy uverejnené v
menších časových odstupoch. — V prvej ksni
he (14 kap.) odpovedá Autolycovvi, že Boha
kresťan-oavnevidí síce l'udské telesné oko-, ale
čiastočne sa dá vidieť očami rozumu, lepšie

ho vidieť očami veriacej duše a z tvári do
tvári ho uvidíme len na konci sveta v sláve.
— V druhej knihe opisuje naivnost pohan
ského ná'bo'ženstva,proti kterému stojí kres
ťaJDSÍCaVO
so svojím

čistým

učením

o stvore

ní sveta, o prarodi'čoch &o úpadku do hric
chu. — V tretej knihe podfvracia výčitky
o an'tr-opofagii

a o nemraVnos—ti kresť—anov.

Pozoruhodné je jeho učenie o Najsv. Tro
jici. Výraz Tro jica (TPWŽG)
používa prvý.
Božské osolby označuje pravidelne slovami:
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Boh, Logos & Mú'dr-osť. Jasne píše o inšpi

rácz'ž sv. Písma. Proroci & evanjelisti sa sho
dujú vo svojich spisoch, pretože :boli nástroj
mi jedného Ducha Božíelho. Eudská duša po
dl'a Teofila nie je nesmrtelná ani srnrteIná.
Má však možnosť by'ť smrteI'nou alefbo ne
smrtel'nou podll'a toho, ako sa rozhodne slo
bodná Vól'a (Avd Aut. 27). Sloh Teofil-ov je

živý, l'ah'ký & nestro-jený. Teofil bol zbehlý

v gréckej literatúre a v dejinách. Túto zbeh
losť doíbre upotrebil .pri dokazovaní kres—
ťan-ských právd. Písmo s-v. vysvetl'uje často
alegoricky, ale zato vždy .prirodzene & du
ohaplne.
LITERATÚRA: Migne, PP. Gr. 6. — Dr. Czuj, Apo
logecž Greccy II, wžeku, v Písma Ojców Košc. tom.
XVIII, Poznaň. — ŠTÚDIE: O. Clausen, Die Theologie
des Theophilus v. Ant., Zeitschrift f. wissenschafl.
Theol., 1903. — Pommrich, Des Ap. Theophilus v. A.
Logoslehre, Leipzig, 1904. — Bardenhewer', 'Gesch. d.
altkirchlich. Lit., Freiburg, 1913.— U. Mannucci, Isti
tuzioni di Patr., Roma, 1936. — O. Bardenhewer, Bib—
liothek d. Kirchenvdte'r, 14, Munchen, 1913.

HLAVA II.

Menší grécki apologeti.
Z Euzebíovho vyprávania Vieme o týchto
gréckyc'h apologétocíh:
M i 1t i a d e s. Bol žiakom sv'. Justina. Pí
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sal pro-ti montanistom a Valentinovi. Euze—
bius spomína (Hist. 4, 17, 5) tri apologie: a)

dve knihy Proti Grékom, b) dve knihy Proti
židom, c) knihu Predstavitel'om svetskej mo.
ci, v ktorej vysvetluje svoju filozofiu. Z Mil
tiad—ovýchspisov sa nezachoval-o nič. Vznikly
V druhej polovici II. storočia.

Ap olinárius.

Bol vraj biskupomhie

rapolským 'vo Frygii za Marka Aurelia, kto
rému ven-oval apologiu okolo r. 172. Okrrem
nej má 5 knih Proti Grékom & d-ve knihy

0 pravde.
M i l e t 0 S a „.d s k ý. Biskup boh-abojné

ho života a plodnej spiso-vatelskej činnosti.
Zomrel okolo r. 195. Euzebiu-s podáfva zlo
mok jeho apologie, písanej Markovi Aurelio
vi, v ktorej sa prejavuje jeho velká u—čenosť
a rečníoka pohotovost. Oratio Mžletom's...
coram Antonino Caesare, považovaná Euze
biom za jeho apologiu, pochádza z neskorších
čias. Podobne i spisy o velkonočných sviat
kooh, .o stvoreni, o krste, o Cirk'vi, o viere
a o s.pasitel'ocvimylne sa pripisujú Miletoví.
Kresťaniský Zá-pad dlhší čas prripisoval
Miletovi

spi-s, p-ochá-dlza-júci zo IV. store-čia,

De transitu B. Mariae Vžrgžnžs.
Autor opisuje smrť Matky Božej V Jeru
zaleme. Apoštolovia sa dostali k jej smrti
zázračný-m spósobom, Boli nesení vo vzdu
nn

'( U

chu. Pochovali Matku B-onžiuv Getsemanskej

záhrade. Kristus Pán ju zobudil a vzal do
nebias.
H e 1-m i a s. Filozof Hemnias je autorom

satirického spisu I'rržsio gentilium philoso
phorum, V ktorom sa vtipne vysmieva ,po
hanským filozofom, že nemajú správneho ná
zoru na Boha, na stvorenie, na svet, na I—ud
Skú dušu, na hmotu &na duch-a. Dogmatidky
je bezvýznamný. Ne-vedíeť,kedy lbol napísaný,
ale povalhou patrí medzi apologie II. storočia„
EDICIE: Migne, pp. Gr. 5—6.— LITERATURA: Bar
denhewer, Gesch. d. altkirchl. Lit., Fr. _1913.— Marx,
Abriss d. Patr., Paderborn, 1919.— Rauschen-Altaner,
Patrologie, Freiburg, 1931.— Cayré, Patr. et hist. de la
Théologže, Paris, 1932.

HLAVA III.
Latinská apologéti II. storočža.

Začiatok latinskej 'kresťanskej literatúry.
Liturgick-ou & spisovnou rečou rízrnskej
Církvi do r. 200, ba skoro do r. 250, bola
gréčtina. Klement Rím-sky, Hermas '&sv. Jus

tín pisali po grécky, najs'taršie nápisy v ka
takombách-tiež sú gré'cke. Latinskú reč v li
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turgii & literatúre nepoužili po prvý raz v
Ríme, lež V severnej Afri-ke. Na'jst-arší kres
ťanský spis Passio martyrum Scžlitano'rum,
rna—písanýv latinskej

reči r. 190, pochádiza. zo

severnej Afriky. Keď-že jednoduchý l'ud na
Západe gréčtine nerozumel, Ikre'sťanstvo sa
muselo postarať, aby na Západe tbc-lačím skór
uvedená do liturgie latinlčina &aby sv. Písmo
bolo preložené do nej.
Priekopníkmi kresťanskej literatúry la
tinskej sú Minúucius Félix a Ter-tuliá-n.

Minúcžus Félix.

Latinská apologia Octavius sa dóst-o-jne
druží k apologetickým spisem gréokym. Au
t-oro-mje Markus Minúcius Félix. Je akiste
afrického původu. V Ritme žil ako advotkát.
Z jeho spisu vysvítá, že bol vysoko vzdelaný.
Ako sám píše, kresťanstvo prijal len v po—
krolčilom veku a ako kresťan ostal prá'vnym
obhajcom na rímskom fóre.
Pripisuje sa mu via-c spis-ov, z ktorých
ist-otne od fne'hopochádza len apologia Octa
vžus.

K Minúciovi Félixovi prichádzajú na ná
vštevu dvaja priavtelia, pohan Cecílius Na
ta'lis & kresťan Oktávius J anuár'ius. Podnikli
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vychádz-ku do Ostie a na morsk—ombrehu sa
rozvinula medzi nimi náJbožens-ká debata. Ce—

cílius obviňuje kresťanstvo, Oktávius ho brá
ni & Minúciu-s má úlohu su-dcu. Cecílius za
ujirma stanovisko náboženského skepti'ka a
tvrdí, že o Bohu nemóžeme nič istého vedieť.

Kresťania, ktorí nemajú filozofické vzdela
nie a opovažujú sa p'ripisovať si zaručenú
znalost nevidítefcných vecí, sa stávajú smieš
nymi. V tej neistote je ešte najvýhodnejšíe,
keď svet ostane pri osvedčenom lkulte bohov,
ktorým sa stal Rím silný-m a velkým. Oktá
viu:s rad-raedom vyvracia jeho vývody. Člo—

vek je stvorený, aby poznal pravdu. Boha
nevidí, "veď nemóže pozriet ani do slnka. Bo
hovia pohanov boli obyčajní Iudia, ktorým
nesk—oršievzldávali božiu úctu. Rím sa stal
veIkým rnie lkulto-m bohov, lež plienením &
násilenstvom. Obvinetnie zkresťanov je číre
osočovanie.

Cecílius je prem-ožený a stáva sa veria—

cim. Tra'ja priatelia v s'hode odchádzajú do
mov.
Minú—ci-ovodielo je rvýrazom a myšlien

kovým postupom podobné Tertuliánovmu
Apologetiku. Preto sa myslí, že Tertulián
čerpal zo spisu >>Octavius<<.Dnes má medzi

ved-cami prevahu presvedčenie, že Tertuliá
nov Alpbl'ogeticus, spís'aný r. 197, je skons'ieho
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původu.

Podl'a

toho »Octa-víus<<vznikal

V

ostatných rokoch “II. storočia.
Vonkajšou formou a spi-so-vatel'ským u
mením prevyšuje Minúciov >>Octavius<<vše
tky apologeti'cké spisy prvých troch s-toročí.
S d-ogm=atickejstránky neprináša nič nového.
Dókazy berie len z rozumu, nie zo-sv. Písma.
To, pravda, zodpovedá jeho ciel'u, lebo chcel
vzdelanému rímskemu svetu predstaviť kres
ťan-ské náboženstvo, odóvodnené a vysvetle—
né podla súčasnej filozofie.
EDÍCIE: Migne, FP. ser. lat., 3. — LITERATURA:
Dr. Sajdak, P. 0. K., Minucjusz Felžks, Tom. II, Poz
naň. Slov. preklad: Edícia „Ad £ontes“, SSV, 1950(Ján

Marko). -—STUDIE: G. B. Bertoldi, M. Minuzžo F. e suo
dialogo Ottavio, Rome, 1906. — Bardenhewer, Gesch.
der altkirchl. Lit., Freiburg, 1913.— U. Manucci, Isti
tuzžone di Patrologia, Roma, 1936. — Schmidt, Minu
cius Felix oder Tertullian7, Leipzig, 1932. — O. Bar
denhewer, Bibl. d. Kiřchenvdter 14, Miinchen. 1913.

Tertulián.
Prvý medzi slávnymi spisovatelmi, kto—
rých dala západnej církvi latinská Afri-ka,
je Tertulián.
Tertulián (celým menom Quintus Septi
mius Florens Tertullianus) narodil sa v Kar
tágu medzi r. 150 a 160 z pohanských ro
dičov. Jeho otec „bol stotní'kom v prokonzu
lovej armáde. Dostalo sa mu důkladného "ve
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deckéh-o vzdelania. Oboznámil sa i s gréckou
literatúro-u. Najviac vynikal V právo-vede &
podI'a Eu'zelbía bol istý čas právnikom. V

mladom veku nemal porozumenia pre kres
ťanstvo, ba posmieval sa mu. Po veselo pre
žitej mladosti dojatý heroizmom kresťan
ských mučeníikov stal sa okolo r. 196 kres—
ťan-om.PodI'a všeobecnej mien'ky 'kresťanské
h-o sta-rove'ku Cik-010r. 200 dal sa vysvětit

na kňaza, hoci bol ženatý. Rozvinul neoíby
čajne ubohatú literárnu činnost pro-ti poha
nom, ži'dom a bludárom na prospech kres
ť-an'skej pravdy.

Asi 10 rokov vytrval

v 010-—

hajobe ortodoxnej víery. Potom ho zviedla
jeho nespokojná povaha do montanistické'ho
bludu. Zpočiatku bojoval mier—„ne.,
.od roku 213

s celou vehemenciou sa obrátil proti psy
chikom (katolí'kom), oibviňujúc ich, že sa ne.
pridržiavajú :d-o'sťprísne krestan'ských zásad.
Čoskoro mu nestačila ani rigoróznosť mon—
tanistov, preto zal-ožilvlastnú stranu tzv. ter
tuliáni-stov. V jeho živote, 'ke-ď už bol kresta
nom, r-ozoznávame tri periódy:

“katolíci—rudo

r. 206, pol-omontanistickú do r. 213 a monta
nistiekú po r. 213.

Z mnohých Tertulliáno-vých literámých
prác 20 knih patrí do periódy 'katolíckej, 13
do pol-omontanisticke-j. a šest do prísno mon—

tanistickej. Nie je isté, či sa na konci života
5
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smieril s Cirkvou. Sv. Hieronym sp—omína,že

dosiahol velmi vysoký vek. Zomrel medzi r.
240 a 250, podla iných už r. 220.

Tertulián patrí k najoriginálnejším a naj
plo-dnejším latinským cirkevným spisovate—
l'om. Jeho početné diela podla obsahu zade—
l'u'jeme do troch skupin: a) apologetioké (5
diel), b) polemické (8 diel), c) morálno-aske—
tické (18 diel). Podla toho, kedy ich písal,

sú ortodoxně a montanistické.

Apologetické

spisy. Prednédielo

tejto skupiny je Apologeticus. Napísal ho
okolo r. 197 proVinciálnym námestníko-m rím
skej ríše. Odchodne od doterajších apologé

tov Tertulián podvracia len tie obvinenia
kresťanov, ktoré sú politického rázu. Zmenil
aj obvyklú metódu apologétov. Nepostupuje
filo-zoficky, lež právnicky. U kresťanov sa
pokladá za zločin už samo kresťanské meno.
Rímske súdnictvo dovoluje každému zločin
covi obranu, len kresťanom nie. Zločincov
mučením nútievajú, aby sa priznali 'k vine.
Kresťano-Vmučia preto, aby zapreli Boha. No
ukrutností — hovorí na konci apologie —
neuškodia kresťano-m, naopak: Plures effi
cimur, quotiens metimur a vobis, semen est
sanguis christianorum (kap. 50).
Ad nationes dve knihy. Tút-o apologiu,
adresovanú pohanom, napisal ešte pred Apo
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logeti-kom. Apologia je vlastne
Spasitel'ových

slov:

rozšírením

>>aP—okrytec,najprv

od—

stráň brvno zo svojho oka a potom hI'ad' vy
tiahnuť smietku z oka svojho brata<<(Mt 7, 5).
Spis je skór náčrt než dokončená práca.
De testimonio animae. Tiež sa zdá byť
len náčrtom a doplnkom 'k Apologetiku.
K-resťanskú pravdu dokazuje psychologicky.
Duša Iudská je od prírody kresťanská (ani

ma naturaliter christiana).

Ad Scapulam. Pro=konzu1Afriky Scapula
bol neoibyča'jne krutý voči kresťanom. Ter
t—uliánho napomína,

aby odhodil ukru-t-nosť

a poukazuje na smutný koniec všetkých do
te-rajších prenasledovatel'ov kresťanstva.
Adversus Iudaeos. Asi 2 r. 196. Písané je
v-oforme dišputy kresťana so židovským pro—
zelytom, kde autor dokazuje, 'že všetlky pro
roctvá Starého zákona sa splnily v Kristovi.

Polemické

spisy. Najvýznamnejším

Terltuliánovým dielom nielen zpomedzi pole
mických spisov, lež zo všetkých fvóbec, je
De praescržptione haeretžcorum. Písal 'ho 0
kolo r. 200. V kontroverzii s heretikmi :po
užíva Tertulián afko právník spósob výhrady
(exceptio) ríms'keho práva.- Výhradu mohol
podať pred .súdom obžalovaný proti žalobce
vi. Keď bola odóvodnená, žaloba sa a limine
zamietl-a.

“'
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Za výthra-du (excepcíu) používa Tertulíán
premlčania (praescriptío) ,a hovorí, že heretící
nemóžu dokazovať zo sv. Pí-sma správnost
svojej náuky, keďže toto právo patrí len Cír—
kví, založenej apoštoLmi, ktorej apoštolovía
sverili zjavené u'čeníe. Dalej hovorí, že V
Církvi je :pravé to, čo je povodně. Ale [pó
vodná je len náuka ka-t-olíckaa každá heréza
je voIačo novšíeho. Katolící majú v každom
ohl'ade právo premlča-nia, proto s heretikmi
niet čo dišrputovať a íuchnauka má sa a límine
zamietnuť.

Adversus Marcionem (5 knih). Tertulíán
už r. 200 písal proti metafyzické-mu dualíz
mu gnostika Marciona. Neskoršie dva razy
pre-pracoval svoj spis, ktorý -r. 207 vyrás-tol

na 5 knih. Proti Marcíonov-mu dualíz-mu do—
kazuje jednotnost a) Boha dobrého & spra—
v-odlívého, b) Boha &'S't-voritel'a, c) zjavezného

SpasiteI'a & prísIúbeného Mesiáša. Kristus
nie je eórnvzdanlívom tele. V poslednej ckní
he dokazuje, že knihy Starého a Nového zá—
kona si neprotirečia.
Adversus Hermogenem, Herm'ogenes, ma
líar & filozof v Kartágu, žtak Marcíonorv, tfvr
dil, “že B—o'hstvorríl svet z ,večnej, nesbvoreqn-ej

hmoty. Tertulíán m—udokazuje, že svet má
počiatok 'a len Boh je večný. Podobný ráz má
i dielo Adversus Valentinianus.
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Adversus Praxeam. Praxeas hlásal patrí
pasianís-ti-ckú nauku (Bo-h Otec i podl'a oso
by je totožný s-o Sy-nom, .p-reto spolu s ním

trpel = patripasianízmus). Tertulíán ho pod—
vracia tým, že podáva učeníe o Najsv. Tro
jici, ktoré je na-jVý—stižnejšiez prednícejskej
doby. Slovo >>trínitas<<upo-trebuje na ozna
čenie osobnej odlišností -v Bohu.

De came Christi. Spis je namíerený proti
d-okétom. Tertulíán
tus mal opravdívé
dive trpíeť, preto
opra-vdivý človek.

v ňom dokazuje, "žeKris
Iudské telo. Musel oprav
musel se aj narodit ako
V obhajovaní pravej l'ud
skostí Kristovej šiel tak daleko, že popieral
panenstvo

Matky Bo-žej, nie sílce ante par—

tum, ale in partu et post partum.
De resurfrectione cafrm's.Tu dokazuje roz
umovými dóv-oldmia zo sv. Písma totožnost

tela, ktoré vstane zmřtvych, s telom teraj
ším. O Kristovom tele hovorí, že nebolo pek
ného zovňajšku.
'
De anima. V tomto díele píše o podstate
duše. Je to najstaršía kresťans'ká p-syohología.

Morálno-asketžcké

spisy.A1ko

katolík napisal: De o'ratione — vysvetlenie
Otčenáša; De patientia — o čnosti, ktorej ani
sám nemal a uznáva, že píše o nej ako chorý
o zdraví; De poem'tentža — poukazuje na ne—
vy'hnutnosť pokánia pred krstom & po spá
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ohaní kapitálnnych hríechov (m-odloslužba,
vražda, cudzoložstvo); Ad uxo'rem — napo
mína svoju manželku, aby sa po jeho smrti
nevydala, aleďbo Blksa vydá, teda len za ka
tolíka; Ad martyres — posnmeluje a odušev
ňu'je kresťanských vázňov, aby sa nebáli zo
mrieť za víeru; De cultu femžnafrum — o*d
sudzuje prílíšnú ženskú pýchu v obliekaní;
De spectaculis — dokazuje, že kresťan nemá
navštevovať pohanské divadelně hry.
Alko montanista napisal diela: De pudicž—
tia, kde robí rozdiel medzi hríechami odpus
titelnými .a neodpustitel'nými; popiera prá
vomoc Církvi rozhrešovať od kapitálnych
hriechov. De žeiunio adversus psychicos je
potupný spis o ukatolílkoc'h(psychíci), ktorým
vytýka obžerstvo, lebo sa nepostia 40 dní ako
mon'tanístí (pneumatici), len niekolko dní
alebo len niekolko hodín pred Velkou nocou;
De monogamža a De exhortatione castitatis
— v oboch zavrhuje druhé manželstvo, hoci
v spise Ad uxorem považoval ho za dovolené;
De fuga — odsudzuje útek pred prenasledo
vaním, najmá útek duch-ovných; De co'rona
mžlitis — kresťanský vojak si nesmie dať
o—venčiť
hlavu; zakazuje kresťanom vojenskú
službu; De vžrgžnibus velandis — panny sa
majú zahaliť závojom nielen v kostole, le'ž
vždy, keď sa zjavia vo verejnosti; De idolo
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latrža — kresťan nemá prijat miesto učitel'a
v pohanských rodinách.
Tertulián je zakladatelom teologidkej ve
dy nnaZápade. Latinská teologia má od Ter
tuliána nielen reč, lež i osobitný charakter.
Kým na Východe zá'kladom teologie bola fi
lozofia, Tertulián, hoci celkom nepopiera
právo filozofie, predsa označuje fílozofov za
»patriarchov 'herézy<<(De anima 23). Poroz
umenia pre špekuláciu nemal, ale o to Vá-čší
smysel juristický. Kresťanstvo je faktom,
preto platia preň všeťky principy I'udského
zákonodarstva. Tu sa síce dopustil prudký
Tertulián všelijakých presbrehkov, no teologii
on dal juristiokú istotu.
Latinskú reč si osvojil ako nik iný. Ne—
u-siloval sa o krásu, ale o presnosť výrazu.
Je póvodcom latin-skej teologickej termino
logie. Charakterizuje 'ho bystrý rozum, pres
ný úsudo-k a ad-vokátsíka pohotovost V odpo
vedi. V celom jeho únčink-ovanívidieť ohni
vosť Púnov, spojenú s rímskou praktičnos
ťou. Ako syn vojaka je nepoddajný. Protiv
níka sa neusiluje získat, lež úplne znemožnit
miestami sarkazmom, miestami juristíckou
obratnosťou.
Nepokojná, stále podráždená povaha čas—
to ho hnala do extrémov. Ako horlivo, rba
vášnivo hájil z.p-očiatkukatolíkov proti po
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hvanom, tak urputne bičoval ako mon-tenista
ích údajnú polovičatosť a laxnosť. Montanís—
tic-kými náhl'ad-mí chcel len zdokonaliť kres—
ťanské mravy. Zjavenej kresťanskej náuke
chcel !ostať verný navždy.
V teologickom učení -sú dóležíté Tert—uliá
norve dóxkazy o jestvo—vaní Boha, čerpané z

vidi-teI'ného sveta “(Deresur. carn.[kap. 3). Boh

je dokonalý, lebo je nestvorený. >>meerfec
tum n-o-npotest esse, nisi quod factum ata
(Adv. Hermog. 'kap. 28). Niekedy upotrebu-je
o Bohu slova >>conpus<<,čo však má smysel

substancíe. V učení o Trojici je ortodoxný.
Háji trojitosť osob: »Tres personae, una qub—
stant-ía<<(Adv. Prax. kap. 2). O druhej bož
skej oso-be hovorí, že je od večnosti, ale jej
pomer k Bohu »per nativitatem perfectam<<
je len od stvorenía sveta (Adv. Prax. kap. 7).
Preto >>fuit tempus, cum filius n'on fuít<<
(Adv. Herm. 3). Tu prejavuje Tertulíán t-ie
isté ná'hI'a'dy, ktoré mal neskoršie Arius.
Kristologža Tenbulíámova je bezchybná.
Rozoznáva dve .p-rirodzenosti v jednej osoibe
Kristovej. Proti d-okétom háji opra-Vdívú I'ud
skosť Kristovu. Zázraky Ježíšove svedčia o
jeho opravdívej bo'žs-kostí,utrpeníe dokazuje
jeho opravdi-Vú Iudskosť (De carne Chr. 5).
Tertuliá-novo právnické ponímanie sa dob
re uplatnilo pri učení de merito et demem'to.
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Keď človek splní zákon boží, zaslúži si od
Boha odmenu & stane sa fv-o'čiBohu »pe'oito
rom<<;Boh je jeho ».debít-or<<.Hríechom stane

sa človek dlžnřkom Boha & povinný je dať
zadosť-učínenie poká-ním. (De poenít. 5.)

Tertulíán učí, že dedičny' hriech, »vžtium
oržgžnžs<<,je 'V človekoví »natu'rale quodam—
modo<< (De anima 41). O duši hovorí, že je

prenosom [(tradux) ploditel'a do plodu; odtíal'
je podobn—osť duševnýc'h vlóh med-zí rodínčfmí
& deťmi (traducíaniz—mu's) (De an. 36). KTM

detí okrem pri—padunevyhnutnosti neodpo
rú-ča. Krs-t u-delený heretikmi neuznáva za
platný (Bapt.'18). M-o-ntanistícké je i jeho
učeníe o Církvi: »Uubitres, ecclesia est, licet
laicí<<.O pokání hovorí, že Církev nemá .prá—

va odpúšť-ať .kapltálne

'hriechy

(De pud.)

Správne je jeho učenie o reálnej pritomnosti
Pána Ježíša vo Sviatosti Oltá'rnej. Popiem
svíatosť posvátenia kňazstva hovoríac, že
niet roz-dielu medzi kňazmí & laikmi (fprae
scr. 41). Manželstvo Boh 'nezalóžíl, len ho
trpí. Drulhé manželstvo je akýsi druh cudzo
l-ožstva

(Pu—d. 16, 5).

Tertulíán uznáva, že duše po smrti móžu
trpíeť a živí írn móžu pomócť vrúcnou mod
litbou. Mučenící sa hneď dos-tanú do večnej
slávy (Anim. 51, Resur. 43). Bol chil-iastom
(Adv. Mar. 3).
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Pre svoj neobyčajný talent a velkú uče
nosť Tertulián si získal vela ctitelov medzi
neskoršími' cirkevnými Otcami. Najmá sv.
Cyprián uctieval v ňom svojho učiteI'a, hoci
jeho meno nikde výslovne nespomína. V III.
storočí ho výslovne nespomína ani jeden spí
sovatel, hoci čerpali z jeho diel.
Tertulián mal 'pre svoje omyly vel'a o-d—

porcov. Sv. Augustín ho zarad'uje medzi he
retikov. Sv. Hieronym ho v mnohých mies
tach odbavil tým, že ne'bol [človekom Církvi
(De Tertulliano nihil lamplius dico quam ec
clesiae hominem non fuisse. Hier. Adv. Helv.
17). Podáva o ňom posudok celej Církvi, keď
hovorí: »In Tertulliano laudamus ingeníum,
_sed damnamus haeresim<< '(Hieron. Adv. Ruť.
3, 27).
EDICIE: Migne, PP. L. 1—3. — Corpus script. eccl.
lat. 20, 47, Vienne, 1906. — PREKLADY: Písma. Ojcó'w

Koše., XIX, Poznaň. — Bardenhewer, Bibliothek der

Kžrchenváter, 7, 24, Munchen. — LITERATURA: A.
d'Alěs, La, theologie de Tertullien, Paris, 1905. — K.
Adam, Der Kžrchenbegriff Tertullians, Paderborn, 1907.

— H. Hoppe, Beitrdge zur Sprache und Kritik Tertul

lians, Lund, 1932.— I. Hoh, Die Busse bei Tertullian,
Zeitschrift »Theologie u. Glaubea, 1931. — Tamtiež I.

Kčhne, Die kirch. Eheschliessungsform in der Zeit
Tertulians. — I. Lortz, Tertullian als Apologet, Frei
burg, 1927. — Beck, Rómisches Recht bei Tertullian
und Cypria'n, Halle, 1930; Lortz, Tertullian als Apolo
get, Munster, 1929; Vellico, La rivelazione e le sue
font! nel »De praescriptžone haereticorume di Tertul
liano, Roma, 1935.
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HLAVA IV.

Polemžcká literatúra II. stomčia.
A-pologétíbránili Církev proti útokom po
hanov a žídov. Okrem týchto zovnútomých
nepríatel'ov Církev vel'mí trpela od nepría
tel'ov vnútorných, blu-dárov, gnostikov a mon
tanístov. Proti nim bránili Otcovia Církev
svojimi polemickýmí spísmí.
Gnosticžzmus.Na kresťanstvo prestúpilo ve
l'a fílozofícky vzdela-ných l'udí. Níektorý-ch ne
uspokojoval'a náuka kresťanstva o základných
.pravdách, .oBohu, stvoreni sveta a o človeku.
V snahe po dokonalejšom

poznani

( YVLBGLG=

poznanie miesto TUF-"té= víery) zavrhlí zja
Venie úplne, alebo číastočne a nahradili ho
náboženskofíloz-ofíckým poznaním. I to, čo
podržalí zo zjarvenía, vysvetlovali alegoricky,
a .primieša'júc k nemu rozličné filozofické

teórie a oriental-ny kult, vytvorilí fantastic
ký svetový náboženský náhlad v rozmani
tých odtienkoch.
Gnosticí chceli dať uspok'ojívú odpoveď
hlavne na tieto otázky: zkadial je vo svete
zlo, ako povstala hmota a ako sa dostala do
spojenia s nduchom v človekoví a' ako sa vy
sloíbodí duch z hmoty (-vykúpeníe).
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Tažko priviest' rozličné odtienky gnosti
cizmu .na společného menovatela. Shodujú
sa iiba-vtom, že vysvetlujú spomenuté otázky
na základe dualizmu. Je totiž princip dobra,
Boh &princip zla, hmota. Z Boha emanácíou
vystupuju eóny, bytosti medzi Bohom a hmo
tou. Čím d'alej stoja od Boha, tým sú nedo
konalejšie. Jeden z eónov, Demiurg, sa pre
vinil. Sbvoril proti vůli božej Viditelný svet.
V človekovi je záro-dok dobra zavretý do zlej
hmoty. Dobro z človeka vysloolodil boží eón
— Kristus, ktorý sa spojil s včlovekomJeži
šom. Poidl'a i-nýc'h gfnosti-ko-v Kristus nemal
vóbec Opravdivé'ho tela (dokétiz-mus).

Montanžzmus. Ka-rízmy prvej cirkvi pre
staly asi V II. st-oročí okolo r. 160 .po Kr.

Chcel ich obnovit Montanus, 'kňaz z Frygie.
Učil, že po zjavení Starého zákona (Boha
Otca) & Nového zákona (Boha Syna) nasle—

duje tretie, zjavenie Ducha Svatého, ktorého
orgánom je Montanus. Tretíe zjavenie do_p.l

ní druhé a bude sa prejavovať hlavne v hoj
nosti kariziem. -Montaniz.mus charakterizuje
prí'sna mrav-ouka. Druhé man'želstv-o je za
kázané,

póst musí byť o—vel'aprí-snejší než

póst kat-olí'kov, hrieohy spáchané po krste
ne-móžu byť odpus-tené. Montanisti sa menujú
aj pneumatrkmi oproti katolí'ko-m,p-sychi'kom.
Molntanisti boli chiliastami; verili v tisícroč
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né pan-ovanie Krista s vy-volenými pred ikon
oom sveta.
Gnostické a m-on-tanistic'ké Spisy heretiko-v
sa zváčša stratily. Známe sú len ich zlomky
u Ireneja, Hipolyta, Euzebia a u iných pole
mických spisovatel-ov.

Stratená protignostické spisy.
H e g e zip. Pochádzal z Palestiny. Prarv
depodobne 'bol židokresťanom. Za papeže
Aniceta (155—166) prišiel cez Korint do Ri—
ma, řkde sa schádzal s »mnohými biskupmi<<,
u ktorých

našiel

»jedn—u a iní istú

vier—ua.

Túto rvuierus.písal po svojom návrate V pia
tich knihách, nazvaných Mern-oranilia. Nimi
chcel .podvrátiť omyly gnosti'kov. Išlo mu
o to, aby dokázal apoštolsk-ú tradiciu. Pritom

opisuje via-ceré dejiamé 'udalostigPreto pova
žoval sv. Hieronym jeho dielo za církevně
dejiny. Podl'a vlasbného priznaznira sám so
stavil prvý katalog papež-ov po Anice'ta.
R 0 d o n. Žiak Ta-cián-ov,původem z Ázie.
Za cisára Komoda .písal proti gnostinkorviMar

cionovi. Podobne i biskup Filip z Kortyny.
Euzebius uvádza ešte viacerých spisovate
l'ov proti gnosticizmu: Maxima, Kandida :;
Apiona, o ktorých okrem ich mien nevieme
ni-č “bl.-ižšieho.
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LITERATURA: Migne PP. 3. gr. 5. — Bardenhewer,
Gesch. d. altkirchl. Lit., Freiburg 1913. — Rauschen
Altaner, Patrologie, Freiburg 1931. -— Cayré, Patrolo
gie, Paris 1931.

Sv. Irenej.
Narodil sa okolo r. 140 v Malej Ázii vblíz
kosti Smyrny. Bol žiakom sv. Polykarpa, “kto—
rého si po celý život vel'mi vážil. Za prena
sledovania kresťan-ov v dobe Marka Aurelia
r. 177 vyskytuje sa po prvý raz “jeho mefno
v Lyone, v Galii, kde ibol lkňazom. Lyonskí

kresťania si velmi vážili jeho učenie a orto
doxnosť a vyslali ho r. 177 do Ríma k pápe
žovi Eleuterovi s listom, týkajúcim sa mOn
tanistického bludu. Po mučeníckej smrti sta
ručkého lyonského biskupa Potina stal sa
Irenej jeho nástupcem. Ako biskup bojoval
hlavne proti bludom gnostickým .a monta—
nistiokým. Jeho pričinením kresťanstvo sa
potešitel'rne širilo v celej Galii. V Úrokoch
190. zasiahol do sporu o vel'tkonočné sviatky
a chcel dosiahnuť vyrovnanie medzi Výcho
dom a Západom. O jeho velkej autorite sved
čí i to, že v spomenutom Spore dovolil si na
pomenúť 'k miernosti aj samého pápeža Vik
tora I. (189-198). 0 jeho smrti nemáme Spo
l'ahlivých dát. Sv. Hieronym označuje ho me
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nom mučení-ka. Ústne podanie vravi, že pod—
stúpil m'učenícku smrť r. 202 alebo 203.
Euzebíus spomí-na, že sv. Irenej bol pó

vodcom mnohých spisov. Zachovaly se nám
od neho len dve diela, a to: Adversus haere
ses a Demonstratio p'raedicationžs apostolicae.
Sv. Irenej ich napisal .po grécky, ale spisy
sa zachovaly len v latinskom preklade.
Adversus haereses (5 knih). Podnet napí
sať toto dielo dal priatel? Irenejorv, akiste
biskup, ktorý h-o žiadal, aby podvrátil gnos
tický iblud Valentin-ov. Irenerj nielen pod-vrá
til Valentina, lež refu-toval gnosticizmus vó
bec.
V I. knihe liči heretické učenie Valenti
n0fvo a uvádza krátky vývoj gnosticizmu,
p-očnúc Šímonom Magom. Proti tomu stavia
učenie Církvi. V ďalších knihách po-dvracia
gnosticizmus, & to v II. knihe argumentami
filozofickými, v III. knihe dóvodmi z Nového
zákona, v IV. dóvodmi zo Starého zákona.
V. kniha hovorí o posledných veciach člove
ka, kde sa prejavujú chiliastické náhrady.
Demonstratio, jeho druhé diel-o,nie je po
lemický spis ako Adversus haereses, lež po
pulárny výklad kresťafnskej viery. Pozostáva
z časti teologickej (o Bohu, o Najsv. Trojicí,
o Lkrste) a kristologiokej (Ježiš, syn Dávidov,
Kristus, Syn Boží, mystérium krí-ža &králov
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stvo bo-žíe). Pravdy evanjelia dokazuje dó
vodmi zo “Starého zákona.

Sv. Ireneja možno charakterizovat dvoma
vetami: 1) podvrátil gnosticizmru's a 2) založil
kresťanskú teol-ogíu. Chcel bránit víeru, kto
rú Církev dostala od apoštolov, proti novo

tám gnosticizmu. Jeho diela nevynikajú na
tol'ko *vo-nkajšou formou, ako, vnútornou dó
slednosťou. Postupne idh .oprarvuje a doplňuje.
Tým stráoaj-ú jednot-nost 'a pre'hfadnosť, ale
ziskava'jú na jasnosti -v .detailoc'h. Svojich
protivníkov, gn-ostikov, dobre poznal. V ich

literature je zbehlý. V polemike je důstojný,
bez uštipačnosti a zosmiešňovan-ia.
V teologickom učení opiera sa hlavne o

apoštolská tradiciu. Za pravdivost katolíckej
náu—kyručí nepretržitá sukcesia bískupov po
apo-štoloch. Stačí to dokázat o biskupovi rím—
skom, ktorý .je predstaveným rímskej cirkrvi,
založenej sv. Petrom a Pavl-om. Potom po
kračuje: »Ad hanc enim ecclesíam propter
potentiorem principalitatem necesse est om
nem convenire ecclesíam, hoc est eos, qui
sunt u-ndique fí-deles, in qua semper alb his
qui sunt undique, con-servata est ea quae est
ab apostolis traditio<< (Adv. haer. 3, 3, 2).

S rímskou cirkvou musia súhlasiť všetky cir
kvi, keď sú skutočne apoštolského původu.
Dokazuje jednotu Boha ;proti gn-osti-kom,
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ktorí rozlišovali m'edzi Boh-om, najfváčším
dobrom a Demíurg-om, stvoriteI-om sveta.
Jednotu Boha nevylučuje trojitosť osób. Cir
cuminsessio osób je vyslovená u Ireneja slo
vami: »Filius est ivn.patre et ha'bet in se pat
rezrn.<<(Adv. haer.

3, 6, 2.)

Jeho kristologža je jasná a je stredobo
dom jeho boho-vedy. Človek nie je ani dobrý,
ani zlý. Je však slobodný a dobrovolne zhre—
šil V Adamovi, _svojom praotcovi (dedičný
hriech). Vykúpernie človeka musi byt reálne,
na čo je potrebný B-ohočlovek. Kristus sa
stal človekom, aby smieril človečenstvo s Bo
hom (recapit-ulatio). Kristus mal trojakú úlo
nu: a) zjaviť. Nový a posledný zákon (Adam,
Noe, Mojžíš, Kristus), !b) zad-osťučiníť za naše

hriechy, c) posvětit a učinit nás dietkami
božími (Adv. haer. 3, 18). Kristus sa stal ví
ťazom nad zlým dudhom, druhým Adamom.
Panna Mária zasa svojou poslušnosťou vy
vážila neposlušnost Evinu & stala sa »fcausa
salutis<<. (Adv. haer.

5, 19.)

Úplnne človek sa stane účastným ovoci'a
vykúpe-nia len v budúc-om živote; v tomto
živote dosiahne živo-uvierou, svatým k'rstom,
ktorý možno udel-ovať i detom, a hlavne
Eucharistžou, ktorá je chlžeb a víno, preme

nené na telo a krv Ježiša Krista. (Adv. haer.
4, 18, 5.) Sv. Irenej vidí v Eucharistii Mala
7
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ohiáš—ompredxpovedanú

novú

obetu.

(Adv.

haer. 4, 17.) Poukazuje tna potrebu vyznat sa
z ihríechov.

(Adv. =haer. 1, 13, 15.)

Na-jsla'bšieje Irenej ovo eschatologické u'če
nie. Je to smieša-nina kresťanských a blud
ných náhl'a'dov. PodI'a Iretneja spyrarvodliví
uvidia Boha len po všeobecnom súde. Iba

mučeníci sa dostanu hneď po smrti do ne
bies. Ostatní spravodliví budú „dosúdu čakať
na temnom mieste. (Atdv. haer. 5, Bl.)
Na zemi Kristus bude panovať s vyvole—
nými 1000 rokov pred všeobecným súdom
(ohilí'azmus).

PodIa Ireneja Kristus sa do'žil 40 rokov
a :smrrťpoldstúpíl za cisára Klaudia.
EDICIA: Mlgne, pp. GT. 7. — PREKLADY: Písma
Ojc. Koše., XX, Poznaň. — O. Bardenhewer, Bžbl. d:
Kžrchenvdter, 3—4, Můnchen. — LITERATURA: A.
Merk, Der armenische Irenaeus »Adversus hae'resese,
»Zeitschr. fůr kath. Theologieu, 1926. — S. Herrera,
St. Irénée de Lyon, Paris, 1920.— Kraft, Die Evange
uen-Zitate des hl. Irenaus, Freiburg i. B., 1924. —
A. Dufourq. S. Irénée, Paris, 1905. — A. d'Alěs, La

doctrine eucharistique de st. I'rénée, v »Recherches de

sc. relig.<<, 1923; Spirkowski, La doctrine de l'Eglise
dans St. Irénée, Strasbourg, 1916. — Simonin, Mlčení
sv. Ireneje, „Na hlubinu“, 1930.

Muratorský fragment.
Muratori našiel v Ambrozíánskej knižnici
v Miláne rukopis z VIII. storočia, pozostáva
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júci z 85 riadkov. Spis je neúplný, preto sa
menu-je po nálezcovi fragment-om murator
ským. Muratori ho uverejnil r. 1740. Nezná
my autor poznamenáva na rkonci spisu, že
Hermasov Pastier bol písaný »nuperrime
temporibus nostris<<.Podla to'ho sa dá pri
bližne určiť, že rukOpis pochádza z druherj
polovice II. storočia. Keďže gnostici popierali
niektoré kanonické knihy, táto okolnost asi

dala pisatelovi podnet sostavit presný so
zn-am krníh sv. Písma.

Fragment sa začína evanjeliom sv. Luká
ša. Zmienka o evanjeliách sv. Matúša &Mar
ka je zo spis-u od-strihnutá. Neuvádza list sv.
Pavla k Židom, list sv. Jakuba a dva listy
sv. Petra. List sv. Pavla k Alexandrijčanom
a Laoldičanom je výslovne označený za ne—
pravý. Apokalypsu sv. Petra uvádza ako 'ká
nonickú, ale poznamenáva o nej, "že»niektorí
z našich nechcú ju v cirkvi čítať<<.
Nedá sa určite ustálit, či nájdený latinský
text je póvo—dný,alebo či je len prekladom
gréckeho originálu. Vo fragmente používaný
latinský slovosled a príliš jednoduchá reč
svedčia o lati-nSkej póvodine.
LITERATURA: Scháfer-Meinertz, Einleitung in das
Neue Testament, Paderborn, 1913. — Bardenhewer,
Gesch. der altkirchl. Lit.. Freiburg, 1913.— Ritter, Ri
visita di archeologia cristiana, Roma, 1926.
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II. ČAST

KRESTANSKÁ LITERATÚRA
III. STOROČIA

Hoci kresťanstvo už v II. storočí uznávalo,
že učeným rprotivníkoam pohanským a gnos

tickým móže čelit len primeranými vedecký
mi pr-ostriedkami, jednako teologia II. storo
čia ostala viac-menej len populárnou vedou.
Ale skoro zbadalo, že dokonalý úspech fbude
mať len vtedy, keď sa teologická veda posta
ví na stupeň, na akom stoja protivníci. Tak
vznikaly osobitné školy teologické. Vynikala
najma škola alexandrijské, antiocihíjská a
rímska.
Katechetická škola alexandrijská akiste sa
vyvinula z primitivnej školy ;pre vyučovanie
katechumenov. Ale už koncem II. storočia
účinkujú v nej vynikajúci učenci. Pestovali
nielen teologiu, ale aj svetskú vedu, ako prí
pravu na teologiu. Každý občan mal do školy
vol'ný prístup. Vrchol slávy dosiahla za ve
denia Klementa Alexandrijského a Origena.
Z nej vyšli vynikajúci učenci, Dionýz Ale
xandrijský a Atanáz. Alexandrijská škola
mala poruke bohatú knižnicu mestskú.
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Smer alexandrijskej školy charakterizuje
mysticizmus. Vo vysvetlovaní sv. Písma, na
jmá Starého zákona, usilovali sa o alegoric
ký výklad. Keďže bolí presvedceni, že do
slovný histo-ricko—gramatickývyklad sv. Pís
ma by často .prívlastňoval Bohu veci nemož
né alebo nedůstojné, hra-dali hlbší mystický
smysel bibliclkých slov a udalosti. Keď Ori
genes opustil Alexandriu, založil v Palestin
skej Cezarei novú školu, kde jeho slávnym
žiakom bol Euzebius.
Exegetická škola antiochijská bola pra
vým opakom školy alexandrijskej. Usilovala
sa o historicke-gramatický výklad sv. Písma
& o špekulatívno-filozofický smer V teologii.
V IV. a V. storočí skrsly v tejto škole fpo
četné komentáre k sv. Písmu. Škola sa usi
lovala celkom odstrániť mysticizmus s kres
ť-arnskéhoučenia, čo krajných zastanoov tohto
smeru priviedlo k blu-dom .ariánskym, nesto
riánskym a (pelagiánskym, podobne ako zasa
extrémistov školy alexandrijskej nkherézam
monofyzitickým =amonoteletidkým.
Rímska škola vlastne nie je samostatná,
ale stojí pod vplyvo-m školy alexandrijskej.
Podobne v-plýva škola antiochijská na školu
v Edese, .prekvitajúcu v IV. storoči.
O sblíženie a vyrovnanie smeru alexan
drijského s antiochijským sa usilovali Kapa—
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dočanía, sv. Bazil, sv. Gregor Na'ziánsky & sv.

Gregor Nisanský (novoalexandrijský smer).
Církev stavala sa k týmto rozličným sme
rom nestranne. Pozitivne hodnoty o'bídvoch
smero-v prijala, poblúdenia &prestrelky rov
nakou prísnosťou odsudzovala & zavrhla.

HLAVA I.

ŠKOLA ALEXAND'RIJSKÁ

Klement Alexandrijský.

Titus Flávius Klement pochádzal pravde
podoíbne z Atén. Narodil sa okolo r. 150 z po
hanských rodičov. Okolnosti jeho o'brátemia
nie sú známe, ale súdiac podl'a jeho charak

teru, akiste zaúčinkovalo naň vznešené kres
ťanské učenie a jeho čistá mravnost. Tú'žiac
po hllbšom poznani kresťanskej'viery, podni
kol fvel'a ciest k významným kresťanským
učencem. Bol V Itálii, Sýrii a Palestine; ko
nečne 'sa usadil v Alexandrii u Panténa, chýr
neho učitel'a a vodou alexandrijskej školy.
Po smrti Panténovej (okolo r. 200) sa stal
predstaveným alexandrijskej školy. Roku 202
alebo 203 musel pre prenasledovanie za Sep
timia Severa zanechat Alexandriu a utiahnuť
sa do Malej Ázie k svojmu bývalému žiakovi
Alexandrovi, nes-koršiemu biskupovi v J eru
zaleme. Zomrel medzi rokom 211 '(list Ale—

xandra ho spomína ešte žirvého)a 216 (v liste
z tohto roku píše, že je už mrtvy).
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Je možné, že bol 'kňazorm (Paed. 1. 6, 37),

ale s určitosťou sa to nedá zistiť.
Učitel Pantén rozšír—ovalučenie alexan
drijskej. školy len prednáškamí. Klement sa
neuspokojíl len prednášaním, lež chcel po
staviť do slu-žie'bpravdy aj svoje pero. Z po
četných spisov, ktoré spomína tvo svojich
dielach, zachovalo sa nám len jeho hlarvné,
nedokončené dielo (t-rilogia): P'rotreptz'cus,
Peadagogus a Stromata, ďalej Náčfrty k vý
kladu Písma sv. a homilía Quis dives salvetu'r.

Velká Klementova trilogia je plánovité
sostavené teologické dielo, ktoré podla slov
samého aut-ora má ciel" sprevádzať kresfana
»od jeho duševné'ho edetstva po zrelý mužský
vek<<.Je to akiste jeho študijný plán, podla
ktorého prednášal v alexandrijskej škole.
Protrepticus, t. j. upozomeníe pohanom,
je krátka apol-ogiakresťanstva, pozostávajúca
z 12 “kapitol. Delí sa na 2 častí. V prvej (1-7

kap.) kritizuje pohanstvo, pohanských bohov
a ich kult. Posudzuje pohanských filozofov
a 'básniko-v a-kopóvodcov mylného ponímanía
božstva. V druhej časti povzb—udzujepoha
nov, aby prijali “kresťanstvo. V tomto diele

ukazuje sa nám Klement vo svojej duševnej
velkosti ako filozof i a'ko kresťan. Napísal
ho pred r. 200.
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Paedagogus v 3 knihách pochádza z r.
200-202. Jeho cielom je u—víestobráteného
poha-na do ukresťanského ži-v-ota.Sú to morál-
no—asketioké predpisy, podla 'kt—orý-chsi má

kresťan usporiadať svoj verejný a súkromný
život. Ideál-om us-poria-danéh-oIudského života

je Kristus. V 2. a 3. knihe podáva Klement
podrobné predpisy o jedle, nápoji, byte, spa
ní, zotavení, zábave & obleku.
Stromata -v 8 knihách skrsly po r. 202.
Menujú sa Žpryf/ÍTSLG= koberce, lebo i po—

dl'a predmetu i uSporíadania sú pestré ako
vystreté

"koberce. Pravdepodobne

»neibolypí—

sané naraz a sústa'vne. V prvých dvoch kni
hách hovorí o hodnote filozofie pre kresťan
skú vedu, v ďalších () pomere filozofie k zja
veným kresťanským pravdám, o p-omerekres
ťanstva k pohanst-vu, o man-želstve & muče

níctve atď. Kniha ósma je nedokončený úry
v-ok logiky. Od začatého predmetu často od
bočuje a nedokončuje ho.
Náčrty

(ÚWOTwófí—Bts)
seria

p-oznámok

v 8

knihách k jednotlivým miestam Starého a
Nového zákona. Zachovaly sa len vo váčších
menších zlom-koch ako úryvky k výkladu
katolíckydh listov sv. Petra, Judáša Tad. .a
k dvom listom sv. Jána. Výklad je alego—
rický.
Quis dives salvetur je homilia k parabole
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Pána Ježíše o bohatom mládenoovi. (Mt 19,
21-24.) V nej vysvetI'uje Klement, že bohat
stvo sam-o nie je prekážkou spasenía. Preká—
ža len vtedy, keď ho zneužívame. Pri dob—
rom upot-re'bovaní je bohatstvo—prostried-kom
čností.

Klement Alexandrijský je prvým cirker
ným učencom. Učil dívat! sa na zjavenie bo
žie filozoficky a tvrdil, že zrnká pravdy, roz
tratené po rozličných filozofických smeroch,
shroma'žďujú sa v kresťanstve. Grécka filo
zofia je podle

Klementa

»-darom božin1<<&

potrebnou prípravou pre teologiu. Avšak po
znaniu (yvďmg) len Viera može dať úplnú
istotu. Kresťanstvo je pravou filozofiou, kto
rá vie svojou silou, danou jej 'Bohom, prí
vínúť k sebe celý svet. U_viesťvíeru a filo
zofiu do súladu IbOlOvnajváčším úsilím Kle

mentovým. Činil to s celým oduševnením,
pričom i reč jeho nan-obudla osobitný lesk
& poetický vzlet. Ajko viedol Židov ku Kri
stovi Zákon, tak viedla pohanov filozofie.
Filozofia má tiež účinky, ktoré o-Spravedlňujú
človeka, podobne ako židovský Zákon (Strom.
I. 20, 99). Filozofia stojí za židovským záko—

nom len natol'ko, na-kol-konevedela ochránit
.pohano-vpred modloslužbou. Ako vidieť, prí
lišné úsilíe smieriť fvieru s filozofi-ou ho pri
viedlo k mylným uzáverom.
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Klementovo učenie .o stvoreni sveta je
vcelku správne, hoci wba'daťna ňom primíe
šanie zplatónskeho ponímanía. Več-nost hmoty

a preexístenciu duše neprípúšťa; dušu poní
ma podIa Pla-tónorvej tríchotomie

(V052,QUX'Á,

odpí)
Klementova náuka o Najsv. Trojici je
správna, hoci Fócius ho obviňoval, že pri
púšťa dve Slová (Logós). V kristologii Kle
ment prinúšť-a ndo istej miery dokétízmus;
hovorí, že telo Krist-ovo nemalo prirodzených
pdžiadavíek (jesť, pít) & duša jeho netrpela.
(Strom. 6, 9.) Pritom jasne rozoznárva v Kri—

stovi dve prirodzenosti, spo-jené v jednej oso
fbe. (Paed. 3, 1.) Vykúpeníe se stalo zaplete—

ním dlhu krvou Kristovou &božským vyučo
vaním. l(Paed. 3, 12.)

Zpomedzi svíatostí urvá-dzakrst, ktorý je
znovuzrodením (Paed. 1, 16.) Pod výrazem
„mppayig 105 Kupiou" »pečať Pána<< (Quis
div. sal-v. 42) rozu-mie pravdepodobne- birmo—

vanie. O Eucharistii sa nevyjadruje celkom
jaáme. Nazýva ju apo-1300902"= dbetovanie.
Upotre'bo—vaťpri obetovaní achlíeb & vodu i on

pokladá za heretické. (Strom. 1, 19.) Pokánie
poníma asi podIa Hermasa, ktorého cituje.
Manželstvo “je božskou ustanovizňou, ktoré
ho vlastnvosti sú jedinosť & nerozlu-čitefnosť.

(Strom. 3, 12.) Podl'a Klementa Adam sa do
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pustil dedičnéh-o =hriechu tým, že sa vymknul
zpod výchovného vedenía božíeho. V tom
ohl'ade stojí Klement bližšie Pelagíoví ako
sv. Augustinovi.
Hierarchia cirkvi je nap-odobnením hier
archie anjelov. (Strom. 6, 13.)
EDICIE: Migne, PP. 'G'r. 8—9.— PREKLADY: Bar

denhewer, Bibl. d. Kirchenva'ter 1—3, Munchen. —
LITERATURA: E. De Taye, Clément d'Alexand'rie,
Paris, 1906.— Fenelon—Dudon, Le gnostique de Clément
d'Alexandrie, Paris, 1930.- Stáhlin, Clemens Alexandr.,
Leipzig, 1934.— Meifort, Der Platonismus bei Klemens
A., Tůblngen, 1928;Munck, Untersuchungen fiber Kle
mens von A., Stuttgart, 1938.— Bardy, Clément d'Ale
xandr'le, Paris, 1926.— Růther, Die Letblžchkeit Christi
nach Clemens 'von Alexandrien, v »Theol. Revue<<,1926.
— Hoch, D-ie Busse bei Klemens v. A., v »Zeitschriťt
£. k. Theologie<<, 1932. — Simonin, Sv. Klement Alex.,
»Na hlubinu<<, 1930.

Oržgenes.

Najslá-vnejšim žia'kom & čoámro aj naj

významnejším predstaveným alexandrijskej
školy je Orígenes. Je prvý medzi cirkevnými
spisovatelmi, o ktorého živote máme presná
zprávy.
Narodil sa v Alexandrii okolo roku 185
z dobrej kresťanskej rodiny. Prvé vzdelanie
dostal od svojho otca Leonida. Otec sa mu
dal nauč-iť každý deň časť sv. Písma nazpa
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mať. Už ako chlapec hl'adal vo sv. Písme
hlbší smysel, ako mu poskytoval text. V pre
n-a-sledovaníza vlády Septimia Severa túžil
po mučeníckej smrti. Keď sa jeho otec dostal
do žalára, Origenes ho povzbudzo-val 'k mu
čeníctvu. Po otcovej smrti sa celá rodina do
stala do velke—jbiedy. Origenes sa o ňu staral
a zarábal vyučovaním. Či p-očúyal Panténa,
nie je isté, ale bezpochyby bol žiakom Kle
menta Alexandrijského & po jeho odchode
z Alexandrie ustanovil h-o biskup Demetrius
za predstavenéh-o katechetickej školy, hoci
mal sotva 18 rokov. Cez deň učil, rv noci sa
venoval štúdiu sv. Písma & hebrejskej reči.
Pritom 'žil p-rísne asketicky, iba odvážil sa
dokaličiť svoje telo, mylne si vykladajúc slo
vá sv. Písma. (Mt 19, 12.) Biskup neschva
loval tento Origenov krok a nechcel ho preto
vysvětit za kňaza. A'by sa zdokonalil 'V štú—

diách,. počúval novoplatonické prednášky
Antonia Sakka a podnikol viaceré študijné
cesty do Grécka a Itálie. Na jednej z týchto
ciest dal sa okolo r. 230 vysvětit za !kňaza
v Cezareji Palestinskej bez súhla-su svojho
biskupa. Pre nedovolenú ordináciu a pre ne
cirkevné učenie ho biskup Demetrius suspen
doval z “učitelského úradu a 'vyobco-valz Cir
kvvina dvoch alexandrijských synodách (231
a 232). Origenes sa uchýlil do Palestiny a
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V Cezareji založil školu podl'a vzoru školy
alexandrijskej. Stala sa stredisk-om učeného
sveta. Medzi jeho žiakmi boli Gregor Tauma
turg, Atenodorus a Fi-rmilián, biskup z Ce
zareje. I ztadeto podnikol Origenes ďaleké
cesty a stýkal sa s najvýznamnejšími Iud'mi
svojej doby. V prenasledovaní za vlády De
ci-ovej ho váznili a mučíli. Po ťalžkom mučeni
zomrel. V Tyre medzi rokom 253 a 255. Jeho
hrob dlho navštevovali. Ale Církev mu ve

rejný kult odoprela.
Origena pomemovali už jeho rovesníci
»mu'žo—m z -oce1e<< ('AŠoqLo'w-uog). Naozaj,

ne

možno lepšie charakterizovat Origenovu je
dinečnú hú'ževnatosť a pracovitost. V Orige
noví sa snúbi neoby-čajný génius s podivu—
hodnou sil-ou, vóI'ou & láskou k prá-ci. Niíkto
z .církevných spisovatel'o-v nenapíis'al tofnk-o
diel ako on. Pracoval vo dne .v noci. Pomá—

halí mu, ako hovorí Euzebius, 7 rýchlopisci,
ktorým striedavo diktoval. Sv. Hieronym
srpomína Euzebiov katalog Origeno-vých knih
(Adv. Ruf. 2, 13, 22), podl'a ktorého malo ich
byť 2000, a považuje ho za neúplný. Epifán
ich Spo-mina 6000. To neznamená, že všetky
napisal sám. Boly to akiste i poznámky ,po
sludháčov z O-rigenových prednášok. Pravda,
vo veIkých hádka'ch, ktoré vznikly po jeho
smrti, najvá-čšia časť jeho diel sa stratila. Po
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čom túžil a čo nedosiaho-lKlement Alexandrij
ský, to sa podarilo Origenoví: s-ostavil jed
notný, ucelený filozofiok-o-teol-ogický systém_

kresťanských práfvd. Jeho vplyvu nemohol
uniknúť ani priatel, ani nepríatel'. Ani jedno
meno v kresťanskom staroveku nespomínali
s toI'k-ou oduševnenosťo-u na jednej, ale aj
s tol'kým rozhorčením na druhej strane, ako
meno Origenovo. Od neho sa učili najváčší
synovia Církvi, na neho sa odvolávali aj Vše
tci heretici. Origenes chcel byť vždy orto
doxným a za menší priestupok považoval,
keď sa niekto mravne previnil, ako ke'by sa
v dogmatických veciach protivil učiacej Cir
k-vi. Snaha po aleg-orickom vys-vetl'ovaní sv.

Písma a prílišné úsilie ulviesťdo súladu kres
ťanstv—o s Platónov-ou

fil-ozofiou vie-dly ho

k viacerým náhl'adom, ktoré sa s cirkevným
učením neshodovaly. Je v každom svojom
diele originálny. Pravda, pri velkej praco—
vitosti a zaujatosti jeho diela, rčodo vonkaj
šej formy, nie sú. dokonalé. Ani dbs-ahom ne

dosiahol hlibku Klementa Alexandrijského.
I protirečil si na viacerých miastach. Ináč
hovorieval k jednoduchému ludu a imáčk fi
lozofícky vzdelaným Iuď-om.
Obsahove delíme Origenove diela n-a bib
lické, dogmatické, apologetické & praktické.
Biblické džela Origenove sú zváčša texto
111

vé kritiky & výklady sv. Písma. Sú to: He
xapla a Tetrapla, scholz'a, homilie a komen
tá're.

Hexapla zachovala sa len v zlomkoch.Ori
genes chcel ňou sos-tavíťpresný text Cirkvou
schválenej Septuaginty a určiť jej vztah k he

brejskému textu Starého zákona. Presný text
Písma svatého mal slúžiť za pevný podklad
v teologických kontroverziách s heretikmi &
židmi. Preto postavil vedl-a seba do šiestich
stlpcov (odtial' Hexapla) 1) hebrejský text
písaný hebrejsky, 2) ten istý text písaný
grécky, 3) štyri grécke preklady (Septuagin
ta, Aquila, Symmachus a Theodotion). Slorvá
a odseky Septuaginty, ktoré sa nenachádzaly
v židovs—kom texte,

označil obeliskami(—.'—)

a čo nebolo v Septuaginte, ale V iných tex
toch, označil asteriskami ('>',<')Dvojbodky (:)
značia koniec variácie. Žalmy majú okrem
šiestich textov ešte dva iné preklady a tvoria
Oktaplu.
Origenes začal pracovat na HexaxpleVAle
xandrii, ale dokončil ju v Tyre. Z najváčšej
časti sa zachoval stÍpec Septuaginty. R. 1895
našiel Mercati v Milánskej :bi'bliovtékešest
stlpcový text 10 žalmov.
Porovnávanie štyroch grec-kých prekla—
dov, postavených vedla se'ba, menuje sa Te

trapla.
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Origenes napisal skoro ku každej knihe
sv. Písma výklady (k niekto-rej i viac) V roz
ličných formách. Sú to scholia, t. j. filolo
gické & historické výklady niektorých slov
a odsekov sv. Písma. Komentáre sú vedecké
rozbory a homílže l'udový výklad sv. Písma.
Najviac týchto prác sa stratilo. Co ostalo,
sve-dčí, lže vel-kost Origeno-va je práve v jeho
biblických dielach.
Dogmatické dieta. K Origenovým dog

matickým prácam patria dva V nepatrných
zlomk—oohzachované

Dialogy

o zm'řtvych

vstanž a desať knih Stromata. Jeho najvý
znamnejším dielom jeHSQĚdpxův (De princi
piis), t. j. o hlavných článkoch kresťanskej
viery. Dielo sa nezachoval-o v póv-odine celé,
len v zlom-koch. Celé =homáme len fvuovolnom
latinsko-m preklade od Rufína. Preklad-alter sa

usiloval nahradit podomívé časti tohto diela
s úryvkami z iných Origenových prác. Prá
ve preto ťažko je vyriecť konečný posudok
o tomto diele, keďže nemáme Origenov pó
vodný text. Je to rprvá systematicky spraco
vaná dogmatika. Šrpekulatívne uvažuje o Bo
hu „a o duchovnom svete, o stvoreni sveta
a človeka, o jeho vykúpe-ní a konečnom cieli,
o slobodnej vóli človeka & jej .pomere k mi
losti a nakoniec o spósobe výkladu sv. Pís
ma. V tomto
8

diele.. najj:amejši__e-.vid.—iet..
jeho
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mylné teologické znáhl'a-dya ono dalo aj naj
viac podneto'v 'ku kontroverzíám, které po
vstaly pre O-rigen—a.

Apologetické spisy. Slávmym apol-ogetic
kým dielom Orígenovým je 8-svázková apo—
logia Contra Celsum, napísaná medzi r. 245
a 250. Nou odpovedal na 4-svá-zkové ldielo
'AMÚYŠGlóYOG platónskeh-o

filozofa

Cel-sa,

ktorý sa [posmieva kresťanstvu. Cel—suspred

stavuje Krista ako podvod-nika a všetko zá
zračné v jeho živote pokladá za vymysleníny
jeho prívržencov. Rých'le r—ozšíreniekresťan

stva pripisuje prirodzenému strachu, ktorý
cítí nevzdelaný I'u'd pred posledným súdom
a pred pekelnými mukamí.
Origenes pokojným .tó—nom
rad-radom vy
vracia Celsove vývody dókladnosťou vážne
ho učenca. Pravdivost lkresťanstva dokazujú
zázračné uzdravenia chorých, ktoré sa i .ne
raz stáva-jů, & niemenej svedčí o správnosti
,kresťanstva čistý, mra'vný život veriacich.
Kresťania sú s-ve'tlom sveta.
Asketické spisy. De oratione z r. 231 po
zostáva z :dvoch čiasto-k. Prvá hovorí -0 mod
litíbe vo všeobecnosti, o jej povahe, potrelbe
a účinnosti; v druhej časti rozoberá Otčenáš.
V d'iel'lču Exhortatio ad martyržum po
vzbudzuje dvoch uváznených kňazov, aby sa
nebáli podstúpíť mučenícku smrť za Krista.
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Tu sa najlepšie zračí šl'achetnos-ť Origenovej
duše.
Z mnohý-oh jeho listov známe sú len dva:
Gregorovi Taumaturgoví, v ktorom ho po—
vzbu-dzuje študOfvaťsv. Písmo, a Júlioví Af
ričanorvi, V ktorom píše o. kánoníck—ostí gréc

xkeho fragmentu knihy Danielovej.
Origenes tbol mystik ako jeho učíteI Kle
ment Alexandrijský. Vo výklade Písma sv.,
naj-má Starého zákona, hÍadal 'Všade vyšší
duohorvný (pneumatický) smysel. Oba-val sa,
že historicko-gramatický (somatidký) Výklad
by vzbudil nedóstojný .pochop o Bohu. I v No
vom záikone sa často »skrýva pneumatická
pravda v somatíuckej nepravde<<.
=Božía dobrota »&všemohúcnosť žíada, taby
Boh bol večne činný. _Zzneho emannáciou vy
chádza Syn, skrz Sy-na Duch a tak svet. Duša

fudská je Večná nielen trvaním, ale i povo
dom. Učí teda s Platónuom preexístenctu duše.
Kristologia Orígenova tbola prameňom
mnohých bludov. Prizná-va síce Synu Božíe
mu večn-osť a podstatnú totožnost s Bobo-m
Otcom íóuooúcmg “:(f) wxrptl,

ale prI'ípíSUje

mu subordiná-cíu. Syn Boží je na strednom
mieste medzi nestvoreným a stv-oreným. Je
vykupitel'om a vodcom stvoremého k nestvo
renému. Prijal opravdivé telo “&stal sa Boho
človekom (ÚSO/tvůpwwcšOrigenes prvý použí
3'“

\1-15

va tento výraz). Spojenie dvoch p-rirodzeno
stí v Kristu je len morálne, nie hypostatioké.
(De princ. 2, 6, 3.)

Podstatu človeka vykladá podla Platóno
vej trichotomie

(6551.61,qiuxví, voůq). Pred

te

rajším svetom _boliný svet a po ňom nastane
zasa iný. Budská duša nemůže na fvečnosť
stratiť Boha. Duše, ktoré na zemi zhrešily,
ba aj duše díaíblov, dostan-ú sa do »ohňa, ale
z neho sa postupne vyslo-bodia & bude Boh
»všet—kovo všetkom<< (ámozmámmag- obnove

nie póvodného stavu). Po zmřtvych-vstaní ne
budú mať ludia telo materiálne, ale éterické.
P-opri tomto mylnom učení je Origenes
V mnohých veciach sp-ol'ahlivou autoritou
kresťanškej náuky. Správne u-čí .o dedičnom
hriechu, 'ktorým je zatažena uduša,keď sa spojí
s telom. (Hom. 8, 3.) Panna Mária je Boho
mdička. Výraz o M-artkeBožej časové—no;
určite

pochádza z alexandrijskej školy, hoci azda
nie od samého Origena-. Uznáva slobodnú vó—
l'u človeka, inšp-irá-ciu Písma svatého, Anje
l'ov stráže-ov. (De princ. l.) Horvorí, že zvy'k
krstiť dietky je apoštolského :póvodu. (Kom.
Rím, 5, 9.) Spomina vi-aceré spósoby odpus
tenia hriech-ov: krst, mučení-ctvo, almužnu,
znášamie neprávostí, obráteníe hríešnikov &

lútosť v slzách s vyjavením hriechov pred
kňazom. (Ham. Lev. 2,-4.) Veri v pritomnost
116

tela Pána Ježíše. .pod spósobom chleba i mi
mo príjímania, ale rozlišuje medzi telom
eucharistickým a Slovom (Logos).Eucharistíu
móžu požífvať dobrí i zlí, Slovo však len dob
rí. (Kom. Mat. 11, 14.)

U Origena naohádzame zprávy o spósobe
zasvátenía nedele u prvých kresťanov (Hom.
Num. 23), o ikňa'zskom stave (H. N. 4, 3) a

o primáte sv. Petra (De prin. 1). Učitel'ský
úrad Církvi je základom jeho teologie.
EDICIE: Migne, PP. G'r. 11—17. — Preuschen,
Corpus Berl., Leipzig, 1903. — PREKLADY: Bar
denhewer,
Bžbl. der Ktrchenvdter,
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Miinchen. — LITERATURA: G. Bardy, Recher
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d'O'rigéne,

1932.

Prívfrženci a protivníci Origenovž.

P'rednicejských ciiikevnýoh spisovatel'ov
najlepšie charakterizuje idh postoj k velkému
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Alexandrij'ča'noví. Tak mohutne zasiahol Ori
genes do cirkevnej vedy, že ani jeden pred
nicejský spisovatel sa neodvážil postupovat
samostatne. Buď bol jeho prívržencom, alelbo
odporcom.
Oduševneníe za Orígena na jednej strane
a odpor proti nemu na strane druhej „spája
l'udí povah-ove najroz'diel'nejších, miestom a
časom od seba velmi vzdíalených. Spomeň
me aspoň vyníkajúcejšílc'h z jeho p-rívr-žen-cov
í prottívní'kov.

Džonýz Alexandrijský

narodil

sa medzi r. 190 a 200 z pohanských rodičov.

Obrátil sa čítaním'kresťanskýlch knih. Bol
žíakom Orígeno'vým v Alexandrii. Okolo r.
232 sa stal predstaveným školy alexandrij
s'kej a r. 249 bískupom alexandrijským. Za
prenasledovania Decíovho musel odísť. Po
návrate do Alexandrie zomrel r. 264. Pod
vplyv-om Orígenovej ná-uky o swbordínácií
.považo-val Syna Božieho za stvoreného, &
preto .se dostal do sporu -s pápežom Dioný
zom. Svoje stanovisko neskor-šle zmenil.
V Spore o rvel-konočné svíatky stál na st.-rane
Ríma. Povahy bol mier-nej.
Z jeho spis-ov zachovaly :sa len zlom-ky

u Euzebia. Je to list protipápežovi Novaciá
noví, -v ktorom mu zazlieva sdhízmatické ,po
čínanie & odsudzuje jeho prísnosť ik padlým.
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V lžste biskupovi Bazilidovi v Pentapoli píše
o lpóste. Z tohto liJstu sa dozvedáme, že póst

pred Velkou nocou trval týždeň. Tam nachá
dzame stopy o or-odo-vanímu'čeníkov za hrieš
níkov, o dobročinnosti kresťanov za náka-zli
vých chorob a o rkrste dietok. U Dionýza—
Ale
xandrijského sú zachované prvé stopy Ibis-kup
ský-chokružných listov ('émo'rolai áopromuxzi),
ktorými biskupí pred velko—nočnýmisviatka
mi poučovali veriacioh o aktuálnyoh veciach.
Jeho rovesníci ho poctili menom Velký.

Sv. Gregor

Taumaturg.

Meno

dostal preto, lebo v svojom 'živote vykonal
mnoho zázrakov (Thaumaturgus). Narodil sa
okolo r. 210 v Neocezarei v Pon-te z popred
nej pohanskej rodiny. So svojím 'bratom Ate
n-odorom odišiel na právnické štúdiá do Be—
rytu v Palestine & odtíaI sa dostal do pales
tínskej Cezareje, kde okolo r. 233 stal sa žia
kom Origenovým a spolu s bratom príjal
krst. Olkn'olor. 238 sa vrátil do Neocezareje

a stal sa prvým biskupom tohto mesta. Pod
vplyvom jeho zázračného účinkovanía stala
sa Neocezarea, pohanské mesto, temer úplne
kresťa-nským. Zom-rel okolo r. 270.

Z jeho literárnej činností úVáid-zamepo
ďakovaciu reč Origenoví, ktorú povedal ve
rejne pri svojom odohode z Cezareje. Je dó
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leží-tá preto, lebo nám osvetluje Origenovu
vyučova-ciu metódu.

Výklad viery, krátky spis, ktorý obsahuje
jasnú náuku o Najsv. Trojici.
V diele Epistola canonica zaoíberá sa trest
nými opatreniami, vzťahujúcimi sa na zloči
ny, spáchané na kresťanoch za vpádu Gótov
do Pontu. V liste Teopompovi rozoberá otáz
ku, či impasibilita nehatí Boha, aby sa staral
o svet. Vžanočná homilia poučuje o panenstve
Matky Božej.

Sextus

Július

Afričan narodil

sa v Jeruzaleme. Okolo r. 215 išiel študovať
do Alexandrie. Žil dlhší čas v Emauze v Pa—
lestí-ne. Zomrel okolo r. 240.
Najslávnejším jeho diel-om je Chronolo
gia, ktorá slúžila za základ Euzebiovej kro
niky. Obsahuje dejiny sveta od s'avorernia!po
r. 221. Usiluje sa porovnávať v nej časové
údaje sv. Písma s údajmi pro-fánnej histórie.
Napísal aj EncyIcZOpediuvedy pod názvom
Tkaniny

(%.—96100,
2 ktorej

sa zachovala

časť

o vojensko-m umeni &o obrábaní pódy. V liste
Origenovi ohce p—odvrátiťpóvodnosť deja Zu
zany .a Daniela. (Dan., kap. 13.)
S v. P a m f i l, priatel' Euze'biov, študo

val v Alexandrii. Trvale 'sa zdržiaval v Ceza
rei Palestinskej, kde bol kňazom, _učitelom
'a'sbera'tel'om knih. Zomrel-po dlhom vázne
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ní ako mučení'k r. 309. Spolu s Euzebiom
sostavil ApOIOgžuOfrigena v 5 knihách proti
útokom sv. Metoda.

Protifvníci Origenovi:
Výboj-ným protivník-om Origenovým bol

sv. M etod, biskup olympský v Lýcii. Za
Diokleciánovho prenasledovania zomrel ako
mučeník asi r. 311. Ostalo po ňom viac spi
sorv, písaných bezchybným slohem vo forme
rozhovoru. V gréckej póvodine sa zachoval
len spis o panenstve Symposium decem vž-r
ginum, který je podobný spisu Platónovmu
s tou istou tém-ou. Desa—ťpanien sa rozprá-va
o vznešenosti panens—kéhostavu. J eh-o Dialoy

o zmřtvychvstaní, V ktorom dokazuje [proti
Origen-orvi totožnosť zmřtvy—ohvstavšieho tela

s telom pozemským, zachoval sa nám len
Vstaroslovanskom preklade. Podobne V staro
slovanskom preklade se zachoval spis O TOZ—

umnom živote, v ktorom napomína kresťa
nov, aby sa uspo-kojili V pozemsk—om živote

s tým, čo im Boh dal, a “aby túžili po več
ný-oh prisÍúbeniach.

Metod zavrhuje Origenov subordinacia
nizmus & proti gnostikom učí, že zlo nemá
původ v hmote, lež v zneužívaní l'udskej slo
body.
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Peter Alexandrijský.

O jehopó—

vo-de nevieme nič isté'ho. Okolo r. 300 bol
biskupem v Alexandrii & zom-rel afko muče
ník r. 311. Euzebius si ho vysoko váži-1 pre
jeho charakter & vel'kú zbe'hlosť Ivo sv. Pís
me. Oid neho pochádza Epistola canonica,
čiže 14 “kánono'Vo pokání, v kterých uvádza

podmienky znovuprijatia do Církvi pre tých,
fktorí odpadli za prenasledovania. V aktách
snemu efez—skéíh-o
(431) sú úryvky

náuky

sv.

Petra Alex. o Božstve J ežiša Krista. Leoncius
cituje v spore proti monofyzitom z diel sv.
Petra Alex. miesta, th-oré podvraoaljfú Orige
novo 'učenie o preexistencži duše. V sýrskom
fragmente je reč o zmřtvychustanž, kde je
silne zdóra'zn-ená „hmotná totožnosť zmřtvyc-h—
vsta-Všíefhotela proti Origenovi.
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HLAVA II.

AFRICKÍ A INÍ LATINSKÍ SPISOVATELIA

Sv. Cyprián.
Tascius Cecilius Cyprián je jednou z naj—
sympatickejších osobností 'kresťan-ského sta—
roveku. O jeho desaťročnom bi-sku-psko-múčin—
korva-ní (249—258) máme presné vedom-osti
z jeho bohatej “korešpondencie, z aktov o je—

ho mučeníctve a hlavne zo Životopisu Cy
p'ržána, z prvej 'kresťanskej biografie, sosta
“venej diakon-om Ponciom.

Cyprián sa narodil oko-lor. 210 v Kartágu
alebo v jeho blízkosti z zpopredných poíhan

ských rodičov. Študoval rétoriku a ako rétor
mal v Kartágu nemalé ús-pechy. Žil velmi
rušným životem a mal priatel'ov -z najpo—
prednejšich vrstiev rodného mesta. Kresťa-n—
stvu ho získal kňaz Cecilius, s ktorý-m býval
v jednom dome. Krst prijal okolo r. 245. Roz
dal svoj majetok medzi chudobnýoh a usilo
val sa o k-resťans'lcudokonalostí. Hoci bol neo
fyt, stal 53- na “žiadosť l'udu r. 247 kňazom
& r. 248 alebo začiat—kom r. 249 “bo-1vyvolený

za fbiskupa'vKartágu. Jeho horlivé biskupské
účin'k-o'vaníe bolo p—reru-šenéprenasledovaním
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*krestanov. A'by sa zachoval Církvi, uchýlil
sa do .okolia Kartága, no ostal v spojení so
svojimi veriacimí. Cyprián sa zdráhal prijať
odpadlých od viery zpět do Církvi bez nále
žitého pokánia, hoci sa za ních prihovárali

niektorí vyznávači. Preto nastala pod vede
ním diakona Felicisí-ma schizma, podporova
ná 5 k—ňa-zmi
z Kartága, ktorí sa protivili už
jeho vol'ibe za biskupa. Roku 251 mohol sa
vrátit do Kartága. Hned' SVOlalsynodu a vy
lfúčil vo'dconv rozkol-níctva z Církvi. R. 252

rozšíril sa v Kartágu a v okolí mor, &Cyprián
so svojimi vernými sa hrdinsky zachoval
V :skutk'och milosrdenstva. V Spore o .platnosť

krstu heretikov bol na strane tých, ktorí “po
pierali platnost heretikmi u-deleného krstu.
V tom smysle sa vyslovily aj tri kartaginské
synody, 'vydržiavané za Cyp-riánovho pred
sedníctva r. 255-256. Keď pápež Štefan 1.
tento názor zavrho-l, Cyprián sa chválitebne
podriadil a tak dal priklad povimnej disciplí
ny v Církvi. Za .prenasledovania Valeriáno-v
ho r. 257 sa najprv ukryl, ale čoskoro sa
vrátil a 14. septemJbra r. 258 (1301;poblíž Kar

tága sťatý.
Sv. Cyprián bol človek \činu. Spisovatel
stvom sa zaoberal natolko, nak-olllkoto vyža
dovalo dušpastierstvo. Preto nemá póvodných
myšlienotk, ani osobitnejšej vedeckej formy.
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Jeho spisy sú zváčša listy, písané v hlaldkom,
elegantnom slohu, ktorý charakterizuje niek
dajšieho rétora & rozvážneho arcipastiera.
Vysoko si vážil Tertuliána, nazýval ho svojím
učitel'om (da magistrum). No Cyprián bol pre
svoju milú povahu a roz-vážnostipravý opak
prudkého Tertuliána. Horlil najma za jed
notu Cinknvi.

Jeho spisy rozdel'ujeme na listy a úvahy
(epist., tractatus, 1ibe11i).
Listy. Sbierka Cypriánových listov obsa—

huje 81 čísel, z ktorých 65 napisal sám, ostat
né sú adresované zváčša na neho. Písal si
so “Svatou stolicou, s biskupmi svojho okolia
a so svojimi verizacimi za Deciovho prenasle
dovania. Sú prvotriednym prameňom pre vte
dajšiu cirkevnú disciplínu, pre za-Olbchádza
nie s odpadlíkrni, pre krstný spor a spósob
pren'asledovania kresťanov.
Úvahy. Ad Donatum opisuje rozhovor
v záhra-de s priatel'om Donátom skoro po
svojom krste &liči mu veBkú duševnú zmenu,
za'ž'itú prijatím sv. krstu.
V spi-se De habitu vžrginum napomína
Bohu zasvátené panny, a'by d'baly na skrom
nost" v šatení a varuje ich pred mužskými.
Dielo De ecclesiae unitate je slpísané r. 251,

ešte pred jeho návratom z úkrytu. Spis je
namierenýproti Felicisimovruu rozk'oll-níctvu.
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Prizvu'kuje nevyhnutnosť spojenia s Cínkvou:
»Halbere non potest Deum patrem qui eccle
siam non habet matrem<< (kap. 6). Spis poslal
i do Ríma, aby |premohol tamojšiu N-ovaiciá
novu schi'zmu.
V spise De lapsžs z r. 251 žaluje sa na
veI'ký počet odpadlíukov za prenasledovania
a podotýka, že ich zn-ovuprijatie móže sa stať
len po náležitom »pokání.
De mortalitate teší chorých, keď zúril mor.
Níektorí 'kresťamiatotiž nechápali, prečo stíha
dh-oroibaveriacich tak isto ako neveriacich.
Cyprián presvedčuje, že život :kresťana má
lbyť bojom. Poukazuje na blížiaci sa koniec
sveta a na radosti budúceho "života.
V die-le De dominžca oratžone podobne ako

Tertulián rozoberá modlitbu Pána.
Ad Demetrianum. Tu vy-vra-ciaútoky na
kresťa-nov,že vraj zavinili osudné údery, odo
pierajúc úctu pohanským 'bohom.
Dielo-m De exhortatžone marty'rži povzbu
dzuje k mučeníctvu za prenasled-ova-nia.
V spise De Opere et eleemosym's

žia—da,

aby kresťania 'preukazovali skutky milosr
denstva.

\.

Najchara'kterístickejšou Cypriánorvou čr
to=uje jeho láska k Církvi a horlenie za jed
notu Církvi. Základom Církvi je jednota; kto
stratí s ňou Spojenie, neujde smrtí. »Salus
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extra ecclesia-m non est<<(Ep. 73, 21) je mot
tom jeho praktického i spiso-vateI-ského účin—

kovania. PodlI'a Cypriána jednotu Cirkvi do
siahneme tak, že sa každý spojí so svojím
bis'kupom. Kto nie je s lbiskupom, nie je ani
s Cirkvou (Ep. 43). Kristus tým, že svoju
Církev vybudoval na Petro-vi, dal nám ve
dieť, 'že si žiad-a jednotu. Z toho vyplyva i
prvenstvo Petra a tak aj Ríma, katedry Pet
r-ovej: »Ecclesia princip'a-lis, u'nde unitas sa
cerdotali-s exorta est<<. (Ep. 59, 14.) Pravda,
Cyprián nerozumel pod p_rven-stvomrímsketh-o

biskupa primát jurisdikcie pre celú Církev.
O tom sved-čia viaceré Cypriánove výroky:
»Hoc erant utique et ceteri apostoli quod
fuit Petrus, pari consortio praediti et honoris
et potestatisa. (De unit. 4.) Dalej »singulis
pastoribus portio gregis sit adscri-pta, quam
regat un-usquisque et gwbernet rationem sui
a—ctusDomino red-dituru-s<<. (Ep. 59, 14.) V spo

re o platnost krstu hereti'ko-vzastupuje opač
nú mienku i vtedy, keď sa pápež Štefan I.
jasne vyslovil za platnost heretikmi udele
né'ho krstu. Keďže nepretrhol svoje styky
s pápežom a s nástupcom Štefana I. Sixtom
žil v najlepšej shode, to by sve-d-čilo,že ko
nečne uznal papežský primát i po jurisdik—

čnej stránke.
Ústne podanie Cyprián považuje len na
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toI'ko za božské, pokial neprevyšu-je Písmo
svaté. Krst diet-ok dovoluje, 'ba ho priamo
nariaďuje, aby novonarodeniat'ka neostaly
viac než 8 dni bez milosti božej. (Ep. 64, 5.)
Obeta, ktorú konajú kňazi, je opakovaním
obety Krist-ovej pri poslednej večeri a krva
vej obety na kríži. (Ep. 37.) Cyprián prvý
jasne vyslovil, že telo a krv Ježiša Krista
V Eucharistii je opravdi'vá obeta. (Ep. 63, Q.)
Pokánže pozostáva z vyznania hriechov
pred !kňazmi Pána, z lútosti a zo zadosťuči
nenia, p'rimeraného velkosti hriec-hov. (Ep.
16, 2.)

Ako mnohí mi v kresťanskom star-oveku
i Cyprián sa nazdával, že len mučeníci hneď
po smrti u-Vi-diaBoha; ostatní musia sotrrvať
VO >>Vázení<<,kým

nesplatia

posledný

gr-oš

dlhu. (Ep. 55.) Teda uznáva očistec.

Pod slávnym Cypriánovým menom sa ší
rilo vela listov a úvah, o ktorých je dnes
zis-tené, že nepochádzajú od neho. Sú to: Ad
Novatianum, polemika s Novacián-om, pochá
dzajúca a—kisteod niektorého biskupa, [v ná
zoroc'h blízkeho sv. Cypriánovi; De Singulari
tate clerico'rum píše o kňaczskom 'bezžefnstve
celkom V duchu Cyprián-ovom, ale spísané je
koncom III. st-or-očia.Ostatné jemu pripiso

vané spisy, neúplné, sú uvedené v Hartelovej
sbierke (Corpus scrip. eccl. lat., Viedeň).
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Listy pápežov III. sto'ročia.
Kalixt (217-22'2). “O jeho legislatí-vnej čin

nosti píše jeho protivník Hip-olyt. (Philos. 9,
12.) Známy je jeho Edikt, nktorým zmiernil
verejné pokánie.
'
Poncžán (230-235). Po jeho vol'be povstal
proti nemu protipápež Novacián. Máme od
nebo dva listy 'Cypríánoví, V ktorých píše
o Novaciánovej schi-zme, d'alej list Fabiáno-vi,
biskupovi .antiochijskému. Listy Cypriánovi
Sú »sv'edectvomo primáte biskupa rímskeho.
Štefan 1. (254-257). Pisa-1 biskupom V Malej
Azii o rl—rrste,
udelovanom heretikmí. Důležitý
jr?jeho list pre- tradicím-ú--'zásad-u o krste ude
9
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lenom heretikmi: »Si qui ergo a quacumque
haeresi venient ad vos, niihil innovetur nisi
quod tradituzm est, ut manus illis imxponatur
in .poenitentiam. (Cypr. Ep. 74, l.)
Džonýz (259-268). Napísal d-va listy bisku—

poví Díonýzovi Alexandrijskému o sabelia
nizme o subordinacianizme. Poslal z príleži
tosti barbarských Vzpádovdo Kapadocie po
tešuj-úci list cezarejskej obcí spolu so sbíer
k-ou na vykúpenie kresťa-nských zajatcov.
(Basil. Ep. ad. Dam. 70.)
LITERATURA: Rauschen-Altaner, Patrologie, Frei—
burg, 1931. — Bardenhewer, Gesch. d. altkžrch. Lit.,
Freiburg, 1913.

Laktanc.
La'kta-nc, plným menom Lucius Caecilius
Fir-mianus La-ctantius, pre svoju sk'velú vý
rečnosť a vynberaný sloh nazý-va sa »kresťan
kým Cicerónom<<.

Narodil 'sa 'VAfrike okolo r. 250 z pohan

skej rodiny. Študoval rétoriku a skoro začal
účinkovat? ako spisovatel-. Cisá—rDioklecián

ho povolal do Nilcomedie,do nového hlavného
mesta, aby tam vyučoval latinskú rétoriku.
Pohanstvo ho neuspokojilo, preto ešte pred
Diokleciá-novýmprenasledovaním stal sa kres
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tan-om. Za prena-sledova—nia, keďže “bol [kres

t'anom, stratil svoju pro-fesúru &žil 'vo vel'mi
biednych hmotných pzomeroch. Neskoršie po—
volal ho cisár Kon'štantín do Galie, pravde

podobne do Trieru, za učitele pre svojho sy
na Kríspa. Asi tu zomrel po r. 317.
Z mnohých Laktanco-Vých spisov, ktoré
spomína sv. Hieronym, najv'áčšia časť sa stra
tila. Stratily sa najma všetky jeho spisy po
hanské. Jeho „známe diela sú zv'áčša apologe—
tického rázu, ale —- podobne ako Ar-nobo-ve

spisy — vynikajú skór vonkajšou formou
alkoobsahom. V profánnej literature latinskej
a greek-ej bol zbehlý, ale v kresťanskej teo
logii sú jeho znalosti nedostatočně. Sv. Hie
ronym (Ep. 58, 10) právom povedal o ňom:

»U-tinam tam nostra adfirmare potuisset,
quam facile aliena destruxita.
Jeho najstarším dielom je De opificio Dei,
napisane 'r. 302-305. V ňom dokazuje, že člo
vek je dielo-m božím, čo dosvedčuje krása
l'undskélhotela, účelnost jeho organizmu &roz
um. Postupuje filozoficky, no kresťanskej
.myšlienky nemá;
Institutiones divinae -v 7 knihách sú jeho
hla'vným dielom. Dokončil ho po r. 311. Na

zapade je to prvým pokusem systematicky
po—dať
"krestanskú náuku, čo sa, pravda, Lak

tancovieúabogpodaruo.Ihmndáda v ňomaapo
3"
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logetic'ký ráz. V prvých dvoch knihách pod
"vracia pohanský polyteizmus, v tretej pohan
skú filozofiu.

Rezul—tát je: Človekovi,

hla—

dajúcemu pravdu, nepozost'áva nič iné, ako
utiekať sa k zj'avenému Bolhu, rprameňu rvše—

tkej múdrosti. Štvrtá kniha hovorí, že Kristus
.privniesoloprav'di-vú múdrosť s nebies. Človek

je povinný ju prija-ť. Piata kniha je akousi
mravoukou; spravodlivosť považuje za zá
klad všetkých kresťanských čností. V šiestej
*'píše o bobo-službe ako najvyššej povinnosti
človeka a v siedmej o odmene za vemu bohro
službu, o .blažen-om živote. Hoci teologicky
tot-o dielo neprináša nič nového, jednako pre
krásny sloh bolo mnohokrát odtlačené. V Ta'-f
'liansku je' \prvým produktem kn—íhtl—ačiarstva
(1465).

V diele De im Dei podvracia názory epi
ku-rejmv a sboikov, ako by sa Boh nestaral
o svet, keďže sa to vraj protivi božej sebe
sta-č-nosti a nemenitelnosti. Boh nie je iba
apatický, ale ani iba dobrý, lež vie i trestat.
De mortžbus persecutorum. Niektorí autori
neprávom popieraj-ú, že ho napisal Laktanc.
.Opisuje .v .ňom„n'e'bla'hý koniec všetkých pre—
.Ii'a'sle'd0vatel'ofvkresťanstva a „najmapodrob
'ne líčí spůsob smrti dejate-l'ov prenasledova
'nia Diokleciánovho. Vášnive zveličuje, čím
“Spisstráca-' na 'svojej- historickej cena.
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V knihe De ave Phoenžce rompráva o nbáj
nom vtáku fénixovi, ktorý už 1000 rokov .pri
chádza do Fenicie, kde zakaždým na jednej
palme zahynie; mrtvola sa sama od seba za
páli, z jej popola sa vyvinie červ, z neho
motýl, ktorý zanesie kosti do Egypta a ziska
znova svoju predošlú formu.
Gregor Túrsky označuje La'ktanca za pó
vodcu tejto bájky a vykládá ju v kresťanskom
smysle. No spomína :ju u'ž sv. Klement Rím
sky rvo svojom liste (kap. 25). Dodnes nie je
rozriešené, či je bájika kresťanského alebo
pohanského póvodu.
Laktanc nie, je hlboky myslitel, :tolbóž
teolog. Vellkú obrubu si získal najmá v dobe
renesančnej pre svoju latin-čínu. Je majstrom
for-mý. Jeho reč je hladká, měkká, podobná
slohu Cicerónovmu, ktorého usilovne študo
val a nanpodobňoval.
Je'h-oteologža je nejasná, ba chybná, naj
má v učení o Duchu Svátom. Boh Otec splo
dil pred stvorením sveta okrem Syna aj Du
cha, ktorý zhrešil :žiarlivosťou na 'Syna &stal
sa zlým d-u-chom,vlastne protibohom. Okrem
Both-azasahoval do stvorenia sveta a ludi aj
zlý duch. 'Laktanc' teda prifpúšťa dualizmus.
Neebyča'jné je i Laktancov-o učenie 0 po—

sledných veciach..Boh stvoril svetza šest dní
a 'zod-poved-ne"tomu potrvá svet 6000 rokov,
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lebo »1000' rokov pred Bobo-m je ako jeden
deň<<.Potom bude nasledovať tisícročné pa
nova-nie Krista .s vyvolenýmí (chiliazmus) &
napokon

zmřtvyohvstanie.

(I—nvst.
7, 14.)

Zato celkom správna je jeho nauka .oťud
skej duši. Ho-vorí, že každá duša je osobitne
Bohom .stvorená. (Opif. 19.) Vel'rni správne
je jeho učenie o božej proz'reteťnosti, ktorá
sa prejafvuje najma v správe Církvi,
U Laktarnca máme zachovaný text milán
skeho ediktu Ko-nštantínovh-o. (Mort. 48.) Lak
ta'nc píše prvý o videni Konštantírnov-om.
LITERATURA: Sbierky: Migne, P. P. lat. sv. 6-7. -—

Dr. Czuj, Laktancjusz, Písma wybrane, v P. 0. C'.
Tom. XVI, Poznaň. — Co'rp. script. eccl. lat., 19, 27,
Viedeň. — Bardenhewer, B. d. K'. 36. — ŠTÚDIE: R:
Pichon, Lactance, Paris, 1901.— K. Roller, Die Kaiser
geschichte in Laktanz, Giessen, 1927.— Rossetti, Il »De
opijicio

Deža e le sue form,

v >>Didaskaleion<<, 1928,

Kutsch, In Lactantii »De ira Deža ubrum quaestiones
philologae,

LLpsia-e, 1933.

Básník Komoďíán.
O osobe básnika Komodiána na-jno-všiesa
rozprúdil'a medzi učenrcami ostrá kontrover
zía, ktorá sa ešte neskončila. Tra-dicionálna
mienka považuje ho za rovesní'ka sv. Cypriá
na, vkým.novšia. mienka (Brewer, Gasperetti
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& Brak-man) ho kladie do IV., ba až do V.
stor-očia.

Ak sa pridřžame staršej mien'ky, můžeme
Kom-odiána považlovať za prvého kresťanské

ho básníka.
Pochádzal zo Severnej Afriky alebo zo

Sýrie. Bol vychovaný p-oihans'ky,ale čítaním
sv. Písma sa stal k-resťanom. Bol človekom
z Iudu. Svoje básne písal l'udove. Sú viac

rytniíckou prózou, nemajú básnického vzletu.
Teolog-icky stojí na strane chiliastov.
Od neho márrne sbierk'u 'básní Instructio
nes & Carmen apologetžcum.
Instructiones vo-bsahujú80 azkrostichických
básní. Jedna z nich, »Nomen Gaseia, čítaj-úc
zdola počiatočné .písmená jednotlivých ver
šov, dáva jeho meno: Commodianus mendi

cus Christi. Delí sa na dve knihy. Prvá je
rá-zu apologetického, namierená proti poha—
n—oma ž-ídom; v druhej dáva 'kresťanom mrav
né naučení-a.

Carmen apologeticum vo veršoch (podáva
kresťanskú .náu'ku. Nie je 'bez omylov, najma
o Najsv. Trojici.
Komodián nebol filozof; vzdelanie mal
dosť slabé. J eho sloh je miestami živý. V-plyv
nemal nij'aký.
LITERATÚRA: Sbierky: Migne, PP. L. 5. — Dom
bart. Corp. script. eccl. lat. 15. Wien., m7. — Stúdie':
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Cayré, Patrologia, Paris, 1931. — Rauschen-Altaner.,
Patrologie, Freiburg, 1931.— U. Mannucci, Instituzione
di Patrologia, Roma, 1936.— Bardenhewer. Gesch. d.
altchrtst. Lit., Freiburg i. B., 1913.

Novacián.

Novaciánovo meno sa vyskytuje v histórii
prvý raz po smrti pápeža Fabiána (250),keď
z poverenia rímskeh-o kléru píše dva listy
Cypriánoví: Podháldzal z Talianska, alkijste
z Ríma, kde bol stoickým filozofem. Upadol
do choroiby, v ktorej ho považovali za po
sadlého 'diablom. Krst prijal na posteli (cli
nicu-s) bez birm-ovania, prečo =ho pokladali

za íregulárneho. I pri tejto chybe bol vysvě
tený za škň-aza,nepríjal nižšíe rady. Pre svoje
vynikajúce rečníoke vlastnosti zaujal predne
miesto v rímsk-om presbyterstve. Keď lbol r.
251 za pá-peža vyvolený Kornel, ktorý bol
vel'mi zhovíevavý k padlým, posta-víl sa No
v—aciánna čelo rigoristov, vystúpiac "ako pro
tipáxpež a “od prílvolaných troch 'talianskych

bískupov prijal posvátenie za biskupa. Usi
loval sa, aby ho mimorímski biskupi uznali
za rpápeža, ale máme. Jeho stúpenci .v Afri-ke
a na Východe nazývali sa >>čistými<<
_kocřřdpoí,

&udržali
zomrel
por
257se po celé storočia. Novacian
,
_
136

Sv. Hier-onym spomina (De vir. 111. 70)
početné N-orvaciánove spisy, *ktoré sa stratily.
Ostaly nám len 4 úvahy, i to „pod menom
'Tertuliá-na a Cypriána: De tfrinžtate, De cžbz's
jud'ažcis, De spectaculžs a De bono pudicitiae.
De tv'initate “jejeho najvýznamnejšie dielo
& prvá teologická práca spísa-ná v Ríme po
latinsky. Napisal ho ešte upredsvojím odpad

nutím. Vysvetl'uje 'krstnú formulu a píše o
Bohu, všemohúcom Otcovi, o Synovi, osobne
odlišnom od Otca, ďalej o jeho božských &
l'udský-ohvlastnostiach &v krátkosti o Duchu
Svátom. Spis vyniká metodickým postup-om
& elegan-ciou reči.

De cžbis judaicžs. Alegorícky vysvetfuje
predpisy Starého zákona o jedlách podobne
ako list Barnabášov. Záikaz požívat máso
z niektorých nečistých zvíerat znamenal vraj
zdržovat sa o-d hriechov, symfbolizovaných
týmito zvieratmi. '
De spectaculžs. Podobne ako Tertulián aj
on zakazuje kresťanom návštevu hier.
De bono pudicitžae je skvelá úvaha o čis
tote.
Tieto spisy predstavujú Novaciá-na ako
človeka, vynikajúceh-o rečníckymi dar-mi a
velmi podkutého vo filozofii. Logická [důsled
nost spája sa s velkou zbehlosťou v teolo
gických

i-v-„profánnyeh- štúdiáoh.— Velká

cti
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baižnfosťa pretvárka vrhajú tieň na jeho cha

rakter.

LITERATÚRA: Sbierka: Migne P. P. lat. sv. 3. —

ŠTÚDIE: Kriebel, Studien. .. der Trinitdtslehre bei
Tertullžan

Sprachuche

und

Novatian,

Ohlau, 1932. —- Wehofer,

Eigentůmlichkeiten. .. in Novatiansb'rie-—

fen, »Wiener Studien<<, 1901. — Cayré, Patrologie, Pa
ris, 1932.— Bardenhewer, Gesch. d. altki'rch. Lit. II.

HLAVA III.

RÍMSKI SPISOVATELIA
Sv. Hipolyt Rímsky.
080003.sv. Hipolyta

'bol'a až do _XIX. sto

ročia temer neznáma. V XVI. storočí našli
v »Hírpolytov-om cmíterí<< sochu z III. stor0lčía.

Postava sedí na stolci, do-k-torého bol vrytý
seznam Hipolyt-ových diel. To ešte nestačilo
objasnit jeho život. Až r. 1841 našlo sa jeho
hlavně dielo Philosogahumena (uverejnené ro—
ku 1851). Zpočiuat-kusa pripisovalo O-rigenovi,
Tertulíá'no—Vialebo Nov-acíánoví. Dnes (záslu
hou .de Rossiho., 1881) sa všeobecne uznáva za
spis Hípo—lytov.

Na základe diela Philosolphumena sa. dá
zistiť o Hipolytovom živote asi toto: Narodil
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sa v r. 170—175. Bol žila-kom sv. Irenej-a &

kňazom rímskej cirkvi. V Ríme okolo r. 212
kázal V pritomnosti Origenovej. Keď r. 217
zvolili za pápeža Kalixta (218422), Hipolyt
vystúpíl ako protipapež & dal sa vysvětit na
biskupa (prvý npripad protipapež-a fvdejinách).
K-alixtovi vytýkal, že nadržiava monarchiá
nom & že je V cirkevnej 'disciplíne príliš ztho—
víevavý (.prijíma do Církvi smilfníko'v, bisku—

pov, ktorí sa previnili, ponecháv-a v úrade,
ordinuje 'bigami'storv, aplikuje žena-tých kňa
zov atď.). Dogmatická výčitka rozhodne ne—

obstála a Kalixt ju odmietol. I v ostatných
obvineniach Hip-olyt zvelič-oval. S »pápežom
Ponciárn-o-msa dostal do vyhna-nstva a tam
zomrel -r. 235. Jeho spor .s pápežmi sa skončil
z-aiste hodne pred jeiho smrť-ou, lebo papež

Damasus dal na jeho hrob v katakombách
vyryť nápis, že Hipolyt radil svojim prívr—
žencom, aby sa vrátili ku katolídkemu uče
n-iu. Preto zaslúži ——ako hovorí D-amas-us -—

aby ho uctievali alko mučeníka.
Hipolyt patrí medzi najipl-odnejších spiso
vatel'ov III. sto-ročia.Pripisuje sa mu viac ako
40 knih. V teol-o-gíokej wčenosti a v cirkevnej
oddanosti nedostih-ol svojho wčitela sv. Ire
nej a, no lbolmnohostranný ako O'rigenes. Jeho
spisovatelské ú'čimkovaxniesa rozprestieralo
na celú oblast teologiokej 'vedy. Nazývajú ho
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'rímskym Origenom. Písall fvýlučne po grécky.

Nadpisy jeho diel sú vryté do kamenného
st-olca sp-omenutej mramorovej sochy. Mnohé
sa stratily, a ktoré ostaly, sú len rvzlomkoch,
aj to v rozličných prekladoch. Najmilším
predmetom mu bola exegéza, no má .aj diela
apologetické, polemické, dogmatické a histo—
rícké.
Najdóležitejším jeho díelom sú Philoso
phumena v 10 'kni-hách. Zaujímavé je, že -vso
zname Hipolybových diel na nájdenej soche
sa ten-to nápis neu-vádza. No dnes s určitosťo-u
ho považujeme za jeho dielo. Skrsol v období
od r. 228-233.

Philosophumena (delisa na dve časti. Vpr
vej „podávajú »podvrátenie všetkých heréz<<.
Bludá'rí nečerpali svoje učenie zo zjavenia,
ale »z múdros—tipohanov<<. V prvej knihe po

dáva autor výňatok z gréckej filozofie na zá
klade rozličných prameňov. V štvrtej knihe
je reč o magií & astrologii. Dnulhá časť obsa
hswjeopis blud-ov, .a to 33 :drulhov gnostíoizmu.

Desia-ta kniha, uverejnená pod názvom »Da
byrinth<<, obsahuje 'krá'oky súhrn 9 predo
šlých knih a póvodcovo viem-vymanie. Tento
spis je důležitý nielen pre dejiny :bludov, ale
aj z ohradu cirkevnej disciplíny, pokániau,
manželského práva, zvy-čajného v tom čase
v Rímé.
'
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Syntagma alebo, ako ho rpóvodca sám na
zval, Proti všetkým bludom, je ;polemíoký
Spis. Obsahuje opis 3'2heréz. Napísal ho sko
ro po *r.200. Používal ho už Epifán vaHiero
nym. Grécka póvodina sa nezachovala, ale
azda v trocha skrátenej forme máme ho: V
prívázku od neznameho autona k Tertuliá
nlovmru dielu »De .praescriiptiornea.

Z exegetických Spisov Hipolytových sa
zachovalo len málo. Ale tie, ktoré ostaly, sú
skvelým .svedectvom o póvodcoveíj učenosti.
Komentár k Danielovi v 4 knihách zachoval
sa v stanoslovančine celý a štvvrtá kniha i
v gréčtine. Póvo—dca.píše pod dojmom zaži
tého vel'kého »pretnasledovaania za Septimia

Severa. Je to najstarší kresť'a'nský exegetický
spis. V ňom sa po rprvý raz spomína, že Kri—

stus sa narodil 25. decembra. Ale zdá sa, že
zmíenfku neskoršie vsunulí do textu.
Z jeho exegetických spisov ostaly nepa
trné zlomky skoro ku všetkým knihám Sba
rého zákona, ďalej k evanjeliu sv. Mratúša a
k Apokalypse.
Z apologetických diel ;spomenúťtreba kni
hu _O podstate vesmíru a P'roti židom, kde
dokazuje, že židía sú nešťsastní vlastnou vi
nou, lebo “sa prevínili proti Mesiášovi.
Polemické spisy, ku ktorým treba pripo
.čítaiť.ispomenutéSyntagm-asú: Contra hae
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“resim Noeti, v ktorom podvracia safbelianíz
mus; Adversus Caium, v ktorom dokazuje,

že póvodcom Apokalypsy a štvrtého evanje
lía je sv. Jára, a nie Cerin-tus, ako to tvrdí
Kaíus. V spise Contra Ma'rcionem a O ka
v'izmách podv-racia m'ontaníz-mus.

Dogmatického obsahu je r. 201 napisane
diel-o De Antichristo, V ktorom chce ozna-čiť

osobu a účinkovanie anti-krista na základe
sv. Písma.

,

K historickým prácam patrí spis O dobe
vel'konočných sviatkov a Libor generationis
mundi, ohro—nologidkékompendium,

zo Starého zákona.
Hipolytovi

čerpané

mylne sa .prí'pisujú cí-rkevno—

právne úva'hy Cannones Hipolyti a Consti
tutiones per Hippolytum.
N á u k a: Hipolyt vydáva svedec'ovo 0 in—
špírácíi sv. Písma (Euzebius, His-t. 5, 28), o
zmř-tvychvstaní tela a .o večn-osti pekelných
múk. E—uohfarístiuponím—a ako obetu, zna kto

rú sa vzťahuje proroctvo Malachiášovo (Dan
9, 27). O Najsv. Trojici učí nesípolahlive. Ho
vorí sice, že »Logos je z Boha a preto je
Bohorn, alebo podstatou

bo-ž—o-u<<,
ale inde z-a'se

tvrdí, že Logos len neskoršie vystúpilo z Bo
ha tako osoba & dokonalým synom Boha stalo
sa len pri vtelení. Keby bol B-oh chcel, mo
hol aj človeka urobiť Bohoima (Philos. 10,—
33).
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Pápež Kalixt »prá'vomho obvinil z diteizmu.
Čo sa týka odpusten-ia hríechov, zastával
názor rigoris-tický. Chcel prísnejšie postupo
vať proti poklesnuvším bisskurpom,odstráníť
bigamístov z cirkevných úrad-ov, popíeral
platností m-anželstva slobodnej ženy s o-tno
kom.
LITERATURA: Sbierky: Migne, P. P. ser. gr. sv.
10, 16. —-STUDIE: Preyslng, Hippolyt u. Kallist, Zeit
schr. !. kath. Theol., Innsbruck, 1926, 604. — Rahner,

Hippolyt von Rom als Zeuge fůr

den Ausdruck

&eocózo;
v »Zežtschft. f. kath. Theol.<c, 1935. — A.
D'Alěs, La theologie de saint Hippolyte, Paris, 1906.—
Bardenhewer, Gesch. d. altkirchl. Lit., Freiburg.

A'rnob starši.

Amob starší (na rozoznanie od iného Ar
nofba v Ríme, rovesníka sv. Leva Ver.) »bol
rétorom V meste S'ícca -v Num-idií. PodI-a sv.
Hieronyma bol Vídením rpovzíbude'ný prijať
sv. vkrst. Mal vtedy asi 50 rokov. Myslel, že
jeho duša, .od prírody smrtel'ná, vstane sa

v kresťanstve nesmrtelnou. Jeho ibiskup mu
nedóverorval Ia žiadal od neho verejný dóka-z
kresťfanského smýšl'anía. Vtedy napisal svoje
jediné 7-svázkové dielo Adversus nationes.

Keď napisal druhý svázok, prij al krst asi
r. 295. Dátum jeho smrti nie je presné zná
me. SV. Hieronym ho kladie asi do r. 327.
143

Amob napisal svoje dielo, hoci nebol—ešte
v 'kresťanstve dosť zbehlý. Pre'oo má všerbky

znaky napochytre vykon-anej práce. Dobre
pozná pohanstwo, energicky ho .podvracia, ale
dólkazy na obranu nkresť-anstva sú slalbé. Sv.
Písmo n-adostač nepoznal. Sloh má rétors-ký.

Prvá a druhá kniha obsahuje obranu kres
ťarrstva proti výčitke peha-nov, že kresťan
stvo zavinilo vtedajšiu biedu, lebo r.ozhnevalo
pohanských bohov. Arnob dokazuje, že-kres—
tanniasa klaňajú opravdivému a najvyššiemu
Bohu. Kristus je oprav'divý Boh, hoci zomrel
ako človek. Svoje božstvo dokázal zázrakmi.
V 3-5 knihe dokazuje nerozumnosť polyteiz
mu & poukazuje na nemravnost z neho vy
plývaijúcu. V ostatnýdh knihách zavrhuje
pohanské mýty .a obety.
Ar—nobpovažuje pohanských bohov, ak
jestvujú, nie za zlých duch-ov ako predošlí
apologeti, lež za stvorenia, stojace za Bohorm
Otcorn a Synom. Svoju moc dostávajú od
Boha- lkresťanov. Kristus je sice Bohom, ale
len druhotriednym. Duša Iudská nie je od
prirody nesmrtel'ná, nepochádza od Boha, lež
od inej 'vyššej “bytosti. Boh kresť—atnovmóže

dať duši milosť nesmrteInosti. Hoci mal Ar
nob “dobrú vóIu, jednakov pokročilom veku
sa u'žnevedel dókladne. vhíibiť do kresťanskej
teoLogíe...Ako. spi30va-tef.- bol bezvýznamný. -..
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LITERATURA: Sbierka: Migne, P. P. lat. sv. 5. —
STUDIE: Bardenhewer, Gesch. d. altkirchl. Lit.. Frei
burg, 1913.— Cayré, Patrologia, Paris, 1932.- Rauschen—

Altaner, Patrologie, Freiburg, 1931.

Viktorin z Pettau.
SV. Hieronym' píše, že najstarším latin
ským exegétom je sv. Viktorin z Petbau (Šta
jersk'o). Póvodom =bol a'kiste Grék, čo badať

na jeho l'atinčine. R. 304 za prenasledovania
Di-okleciánovho podstúpil mwčenícku smrť.

Píšal komentáre k biblickým knihám, z kto
rých sa zachoval len Komentár k Apokalyp
se, aj 1:0len V Híeronymovom prepraoovaní.
Hau'ssleiter vydal“ r. 1916 podla rukopisu
z XV. storočia koniec pravého komentára
Viktorínovho, v ktorom autor prejavuje chi
liastické názory. Od neho pochádza aj krátka
ú—v-a-ha
De fabgr'ica mundi, v lktorej píše o týž

dni stvorenia. Prarvá sobota je podI'a neho
siedme tisícročie, keď bude pano-vať Kristus
s vyvolenými. Podl'a Hieronyma sostavil spis
Adversum omnes hae'reses, ktorý sa stratil.
LITERATURA: Sbierky: Migne, P. P. lat. sv. 5. —
Haussleiter, Corp. script. eccl. lat., Wien, 1916. —
STUDIE: U. Mannucci, Instituzione di Patrologia, Ro
ma, 1936. — Cayré, Patrologie,

Paris, 1932. — R'auchen—

Altaner, Patrologie, Freiburg. — Bardenhewer, Gesch.
d. altkirchh

10

Lit., Freiburg.

—
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HLAVA IV.

APOKRYFY A AKTY MUČENÍK'OV
Apokfryfy Nového zákona.

Ako sa usilovali neznámí spisovatelia na,
podobňovať sváté knihy Starého zákona, tak
isto i knihy Nového zákona boly predmetom
napodobňovania, rozširova-ni-aa doplňovania.
Talké literál—ne produkty nazývame -vo vše
obecnosti a'po'kryfmi. V užšom katolíckom
smysle a'p-ol

*“na'zývarme len-tie spisy, kto—

ré si nárokovaly ráz kánonický, alebo boly
na čas považované za 'kánonické. Protestanti
oznamujú menom apokryfov tie spisy, ktoré
'V katolíckom kánonickom .so-zname nepova

žujú za svaté, kým skutočne apokryfy na
zý'vajú :pseudoap—okryfami.
Axpokryfy okr-Sly buď dofbr-omyselne, z o

duševnenosti za kresťanskú ideu, z aké-hosi
Zbožnélho podf'uíku (pia fraus), alelbo tendenč
ne, aby daly ,pevnejší 'a vieryhodnej-ší pod

klad heretickývm,najmá gnostickým náukám.
Podstrčemé sú obyčajne biblickým spisovate
l'om alebo iným vyn-i'kajúcim osobnostiam.
Podlfa toho, ktorý (_iruhsvatých knih napo
dobňujú, rózoznárva-me apokryfy evanjelií,
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skut-kov apoštolských, apoštolských lisbov 'a
apokalypsy.
Formou a obsah-om líšía sa od „kanonic
kých opi-sov. Ako pozostatky starolkresťan
skej l'ud'orV-ejliteratúry sú velmi cenné &
z. nich čerpalo námety sakrálne rumenie (fres
ky' v bazilíke Sem-taM-ari-aMaggiore, Dan-teho
Divina Comedia). Ich .počet bol fpodl'a Ireneja
úža'sn-evellký (multitudo menarralbilis). Prav
da, vcelku ost'alo '.znich len velmi málo; váč
šínou sa zachovaly len zlomky a niektoré
sa stratily načisto.

Apokryfy evanjelží.
"'Súskoro všetky gnostického původu. Po
dáva'jú zprávy o !živote Pána Ježiša z toho
veku, ktorý kánonizcké evan-jelíá len slalbo
opisujú. Talk napr. o jeho 'žírvote do tridsía
teho roku .a o viacmesa—čn'omJ e-žišovom účin

kovaní medzi lud'mi (po jeho zrnřtvyohvstaní.
Evanjelium Hebrejom bolo napisane v Pa
lestine pred r. 150. Podla Hieronyma, ktorý
preložíl originál do gréckej a latínsvkej rečí,
bol-o ,póvodne složené v aramejšine. Velmi
sa podobá evanjeliu Sv. Matúša, a preto sa
považovalo za rozšírený pra'text hebrejského
evanjelia S'V.Matúša. Euzebius o ňom hovorí,
W
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že ho mn-ohí považovali za rovnocenné .so
štyrmí kánoniclkými evanjeliami, ba ebioniti
h-o mali za jediné kánonioké evanjelium. Má

nepatrné dodatky k textu Matúšovho evan
jelia.
Evanjelium Egypťanom pochá-dza zpred
r. 150. V Egypte ho považovali za 'kánonický
spis. O—pierajúsa oň vo svojich teóriách en
kratiti & sabeliáni. Známy je z neho len roz—
hovor Pána Ježiša so Salome a najnovšie
v Egypte nájdených niekoIk—oviet (16' La'Inaoů).

'Evanjelžum sv; Petra .pochádza z polovice
II. sto-ročiaa je prepracovaním štyroch káno
nických evanjelíí v dokéto-gnostíckom smys—
1e. Známy je len zlomok o utrpení a zmřt—
vychvstaní Pána. »Bratia Ježišovi<<sú podl'a
neho synmi Jozefovými z jeho prvého man—
želstva;

Protoevanjelžum Jakubova, nápísané pred
r. 200. Póvodca sa menuje Jakub. Reč je
plynná & obsah p-oučný, preto bolo veťmi roz
šírené. Ale .póvodca nepoznal židovské pome
ry. Opisuje život Matky Božej po (betlehem
skú vraždu mláďa'tiek. Toto evanjelium prvé
spomína mená rodič-ov Matky Božej, Joachi
ma & Annu.
Evanjelium Tomášovo pochádza od gnos
tikov ťaopisuje detstvo J ežišovo do 12. roku.
Je plné naivných legend. 'POChádzaasi z kon
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ca II. stomčia. Zachovaly sa recenzie v gréc
kých, latinských, staroslovanských e.sýrskych
prekladoch.
Evanjelžum o detstve Ježišovom jestvo
valo V rozličných variáciách, opierajúcich sa
o spoločný prameň asi zo IV. storočia. Má
budhistické prifarbenie.
Nikodemovo evanjelžum, ktorého čast je
známa pod menom »Acta Pilati<<, pochádza
zo IV. sto-ročia od kresťanského autora. Ob
šírne vypráva najmá o súdnom pokračovaní
pro-ti Kristovi & o jeho zmřtvyohvstaní. Po
dl'a tohto evanjelia Pilát vydáva svedectvo
v prospech kresťanst'va proti židom, preto
bol V koptic'kej cirkvi uctieva—ný alko svátý
mučení'k.

Známe sú ešte zlomky evanjelia Barna
bášovho, Andrejovho, Filipovho a Matejovho.
Apokryfy Skutkov apoštolských.
Patria zváčša do l'udorvej literatúry, ale—
často olbsahujú pravdivé dáta o niektorých
udalostiach. Luds—ká fantázi-a si doplňovala
údaje kánOnických knih o misijnom účinko
vaní apoštolo'V, pričom obrazotvornost bol-a
ešte odvážnejšia ako V apokryfných evanje
*liách.
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Skutky Pavlove (npáčsngRaúlem), Podla.
Tertuliána napisal ich istý kňnaz, ctiteI sv.
Pavla, no bol potrestaný preto, že primiešal
nehilst-o-rickéveci. Možno, že používal starši
heretický prameň. Pochádzajú z Malej Ázie
asi z r. 180. Sú lakýmsi náboženským romá
nom.
Treti list sv. Pavla KorinťanOm a Odpo
veď Korinťanov na druhý list sv. Pavla za
chovaly sa v lati-nskom -a 'arménskom

p-re—

klade. Sv. Efrém ich považoval za biblické
spisy.
Acta Pauli et The-clae. Vo forme románu,
ale nie bez “historického pod-kladu, opisujú
živ-ot Tel—zly,p—o'prednej pan-ny z Ik-onia, ktorá

v oduševmení za krestanstvo nasledovala sv.
Pavla, kázala ako :misi-onár, sam-a sa poikrsti—

la. Snpisje důležitý preto, lebo opisuje von-
kajší vzhl'a-d sv. Pavla.
Martyrium (Passio) s. Pauli. Legendárne
opisuje sť—atiesv. Pavla, pričom miesto krvi
na rúcho k'ata vy-strieklo mlie'ko.
Skutky Petrove. Zlomky sú zachované u
Klementa Alexandrijského. Pochádzajú .prav
depodobne z prvej polovice II. st—oročiaa ob

sahujú misijn—úreč Petrovu (Row,/pti), v kto—

rej dáva polkyny misionárom, účin-kujúcim
medzi pohfanmi.
Z ko-nca II. storoči'a pochádza spis O zá
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zvačnom zápase Petra

so Šimono—mMagom.

Skrso-l asi v sýrskej Palestine
Mučenžctvo Petrovo opisuje stretnutie
Petra 5 Pánom Ježíšem, 'keď utekial z Ríma
(>>-Domine quo va'dis?<<) a ukri-žovanie

Pet

rovvo.

Dalšie Skutky

apošt-o-lov, spísa—né'asi v II.

a III. storočí, sú: Cesta sv. Pavla do Ržma;
Mučenžcka smrť apoštolov Petra. a Pavla;
Skutky Andrejo've, Jánove, Tomášóve a Ta
deášove.

Po-cháidzajú "zváčša Old gnostilcov.

U Euzebia (Hist. I, 13) zachoval se z edeské
h-o archívu poehádazaljúci list Krista Pána
Aibgaarovi, knie'ža'ťu edeskému. Azbgar žiada
Pána, aby prišiel do Edesy & uzdravil ho.
Knistu—sPán mu listovne odpovedá, že musí
účinkovat lv Palestine, ale 'že mu pošle uče
níikla, ktorý ho uzdraví. Neskoršie prišiel
Adeus, jeden zo 72 učeník—ov,uzdravil Abgara
& kázal evanjeliurn jejho poddaným. Už sv.
Augustín podvrá'til jeho originálno-sť. Euze
báus ho preložil 'd-o sýrčiny & gréčti-ny. To
isté je opísané

i v spise, zvano—m Učem'e

Adeovo, pochádzajuúcom z edeského archivu,
& uverej-nenom r. 1876. Podla tohto spisu

Pán Ježíš nepísal Abgarovi, ale mu poslal
len odkaz, že pride jeden z jeho učenítkorv.
Pri tej príležitosti jeden z Abgarovýoh po
slov namaloval obraz Pán-a. Póvodca spiSu
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upotrebil .akýei dokument z edeského archi
vu a legemdu napisal asi začiatkom V. sto:
ročia.
Apokryfy apoštolských listov.

Listy Pavlove Senekovi. Seneka sa stal
kresťanom pod' dojmom listov sv. Pavla &
túž—íl p—o-znaťPavla.

Poslal

mu

osem lístov

& Pavol Senekovi šest, v ktorých je opísané
PavLorvo obrátenie

a Neron—o'voprenasledo

va-nie 'kresťanov. Seneka je ustanovený za
kazatel'a na císá-rskom dvore. Listy pochá
dzajú zo IV. sboroči-a&spísané sú vo vulgár
nej Latinčine.
List apoštolov, či'žerozhovor so Zmřtvych
vstavším, je najnovší nález na poli patrolo—
gie. Zachoval sa V trocfh recenziách:

&) kop—

tíckej zo IV.-V. storočia, uverejnenej r. 1919
(nateraz v Louvre), b) v latinskom preklade
zo IV.-V. storočía, ktorý sa doslovne shoduje
s koptickou recenzíou (nateraz vo Víedni),
c) v etiopskej recenzíi, uverejnenej r. 1913
pod názvom »Testament Pána J ežz'šav Gali
leia. Je to vraj okružný list apoštolského ko
légía celému svetu.
0 'b s a h. Rozhovory =apo—štolov
sa odohrá"

„vajú .v Jeruzaleme..List začína krátkym Viev
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rovyznaním 11 apoštolov, potom nasleduje
zpráva o zmřtvychws—taní,sestavená
podia

štyroch evanjelií. Na otázky .apoštolovzjavuje
meřtvychvsta'vší parúziu, zmřtvychvstamie
tela, koniec sveta a osud zatratených. Spo
mína sa tam aj vykúpenie, sostúpenie do
pekiel, misijná činnost apoštolov a vyhrážka
falošným učitel'om. Koniec listu opisuje zna
ne'bevsbúpenie .podI-a Skutkov apoštolských.
Učenie listu sa "vel'mipodobá teologií J us
tinovej. Te-ndencia listu je sice agnostická,
ale [primiešané sú rvňom aj názory gnostické.
Boh je stvoriteI'om svetla la tmy a tak aj prí
činou zla. Hriech nie je slobodným skutkom
človeka, no hriešnik sa mu může protivit.
Krst je nato-I'ko potrebný na sp-asenie, že
Kristus v predpeklí po-krstil i spravodlivých.
Z niektorých časových náražiek listu mó
žeme uzatvárať, že bol napísaný pred r. 147
148. List rozhodne vplýval na najstaršiu cir

kevnoprávnu literatúru.

Apokryfy Apokalypsy.

Tieto apokryfy sú objavmi posledného
storočia. V nich je famtázia ešte bujnejšia
ako -v ostatných (apokryf-och.
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Apokalypsa

Petrova.

V r. 1886-1887 naj—

dený zlomok opisuje miesto a trestani'e jed
notlivých

hriešniEko-v. Peklo- sa tu líčí :po-dl'a

židovskej a východnej po-h-anskej „tradicie
Pochádza z prvej polovice II. storočlí-a.
Apokalypsa Pavlova. Známa je gréo'ka ,pó—
V-odínaa Via-cprekladov, z ktorých najzacho

valejší je latinský. Už sv. Augustín spomína
túto Apokalypsu ako 'Vymyísleninu. Bola vel?
mí obl'ú-bená medzi mníchmí v V. storočí.

Napísaná bola v Jeruzaleme asi koncem IV.
storočía.
Obsah. A-njel Pána sprevádza apoštola
Pavla :aukazuje mu najprv miesto blažených,
potom miesto & muky zatratených, ktorým
na p-ríhov-o-rPavlov Pán Boh v nedeIu zmier
ňuje muky. [Pavel vidí alj očistec. Dante po
znal tento spis a up-otrebil -ho vo svojej Bož
skej Škomedii.

Apokalypsa

Tomášova poechádza zo IV.

storoěía. Napísal ju prívrženec gnosticko
maníchej-skej sekty. Rozprava o predrzna'kooh
konca sveta, roz-delených na sedem dní.
LITERATURA: Sbierky:

Tischendorf,

Evangelia

apocr., 1876. — Bonnet, Acta apostolorum apocr., 1903.
—-Fabricius, Codex apocryphus. — Tischendorf, Apo
calypses apocr., 1866. — STUDIE: W. Bauer, Das Le
ben Jesu žn Zeitalter der ntl. Apokryphen, 1909. —
Bardenhewer, Gesch. d. altkl'rch.. Lit., Freiburg; 1913.
— Rauschen-Altaner, Patrologia, Freiburg. 1931.
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Akty mučeníkov.
Ap-oštolovia vždy boli 'považovaný za pr
votríednych

svedl—nov (martyr

= y—áp'ťU—S
=

svedok) .bez ohl'a-du na to, či svoje svedectvo
potvrdili krvou. “Poních, čo do autority, prí
chá-dzali mučeníci, martýri, ktorým V smr—
tel'nej úzkosti -a entyzi-azme bolo dopniate vi
dieť Krista a vydá-vat o ňom svedeotfvo (napr.

Štefan, prvý mučeník). Krestanský star0vek
si velmi vysoko :vážil výpovede mučeníkov
pred smrťou, zaznamenal si okolnosti tich
umučení-a (acta martyrum) a cenil si tieto
záznamy viac ako teologické spisy cirkev—
ných spisova-tel'ov.
Akty mučeníkov sú úradné záznamy rím
skych .súdnych úradníkorv, spísané pri výslu
chu & poprave kresťanov, alebo opi-sy umu—

čenia, sostavené krestanmi, kto-ré maly slúžiť
na povzbudeznieiným a zachovanie pamiatky
mučeníkov (gesta martyrum). Vo výměný
deň smrti mučení'kov akty verejne čítali pri
bohoslužbách. Ked'že ích písali očí'tí svedko
via hneď po smrti mučeníkov, s.rúspolahli
výmí svedectvami. Neskolršie ich “doplňovali
často nezaručenými datami, ktoré zatlačily
původné údaje a do (nepoznania ich zmenily.
I nepravé akty sa označuj-ú menom »Passioa
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alebo >>Martyrium<<a patria do ludovej lite

ratúry kresťanského staroveku.
Míesta 'a dni smrti mučeník—ovsostavili
spósobom kalendárnym -v_osoibitných listí
nách. Naj—staršítakýto soznam máme zacho
vaný -v rímskom chronografe z r. 354. Časove

mu je blízke Martyfrologium cirkvi v Karta
gu. Najznámejšie je Martyrologium Hierony
mianum z r. 628, ktorého záznamy sa opie
rajú o rímsky kalendár, pochádzajúci z r. 312.
NajVýznamnejšiepravé akty mučenikov sú:
1. Martyrium Polyoarpi. Církev vo Smyr
ne upovedomuje ostatné cirkvi o smrti sv.
Polykarpa. Zachoval sa text grécky, ktorý
má velký historický význam. Zv'áčša je ob
si'ahnutý "vEuzebiových cirkevných dejinách.
(Hist. eccl. IV., 15.)

2. Acta ss. Carpž, Papyli et Agathonžces.
Dlho rboly známe len V neskoršom prepraco
vaní. Póvodný text uve-rejnil ,r_1881 Francúz
Aubé. lískwp Karpus a Papylus, jeho dia-kon,

boli za Marka Aurelia odsúdení na smrt upá
lením. Agathonice sa sama vrhla -do ohňa.
Akty pochádzajú od“očitého svedka. Euzebius
ich uviedol vo svojich dejinách. (H. e. IV.,
15, 48.)_

3. Acta ss. Justinž et socior'um opisujú
smrť sv. Justin-a a 6 iných kresťanov, ktorí
"boli sťatí v Ríme; 'Obsahujú *súdne akty a
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priebeh popravy, spísané hneď po smrti mu
čeníkov. Sú najstaršie medzi rímskymi akta
mi. (Migne, PP. G. G.)

4. Epistola ecclesiarum Lugdunensis et
Viennensis. Lyonská církev upovedomuje
maloázijské církvi o poprave 48 kresťanských
mučeníkov v 17. roku pan—ovaniaMarka Au
relia. List Spomína, že nie—ktoríoslabli pod

ukrutnými bolesťamí a odpadli od viery, ale
povzbu-dení ostatnými, vrátili sa a zomreli
mučeníckou smrťou.
5. Acta martyrum Scilitanorum. V afric
kom meste Scili bolo -r. 180 12 kresťanov od
s-údených na smrt sť-atím.Boli to prví africkí
mučeníci. Zachovala sa ;pófv-odnálatinská zá

pisnica popravy a 2 latinské a grécke pre
pracovania.
6. Acta s. Apollonii. Je tto g-récky protokol,

akiste preložený z latinčiny, opisuje sťatie
popredného a vzdelaného kresťana Apolonia,
ktorého pre kresťanské presvedčeníe udal
súdu Vlastný otrok.
7. Acta ss. Perpetuae et Felicitatis. Mladá
matka Perpetua, pochádzajúca z poprednej
rodiny, .podstúpdla mučenícku smrť sťatím so
štyrmi nedávno plokrstenými otroikmi.Ich telá
roztrhala dívá zver. Akty sestavil očitý sve
dok pri popra-ve r. 203 alebo 204. V časoch

sv.. Augustina čítavali tieto akty pri boho
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službách. Zachoval sa póvodrný latinský text
a staré grécke preklady. (M-igne,PP. L. 3.)
8. Martyrium Pionii. G-récky text lbol uve—
rej=nený r. 1806.-Pioniu's trpel v Smyrne za
D—ecí-a.

9. Acta Felicis. Felix trpel
keďže .sa zdráhal vyd'ať sváté
10. Acta ss. quad'raginta
cíSára Licinia okolo \r. 320

za Diokleciána,
knihy.
marty'rum. Za
boli popravení

40 vojaci. Zdá sa, že gréoke .alkty o ttejto

poprawe sú nesko-ršíeho póvodu, ale pravá je
Záveť 40 mučeníkov,
& staroslovanskej

zachlovalná 'V gréckej

reči, p=o-d1"a.
ktorej !íoh kostí

nemajú sa roz-níesťdo sveta, ale pochovať na
jednom mieste.

Známe sú ešte martyrologiá palestínske,
sýrske 'a edeské.
LITERATURA: Sbierky: Th. Ruinart, Acta primo
rum mart., Paris, 1689. — Bolland, Acta Sanctorum,
Brůssel, 1925.— STUDIE: Marx, Abriss der Patrologie,
Paderborn, 1919.— Rauschen-Altaner, Patrologže, Frei
burg, 1931.-- Bardenhewer, B. d. a. L., Freiburg, 1913:

111. speríóda (313—450)

VEDKÍ CIRKEVNÍ OTCOVIA

Všeobecný prehl'ad

Druhů a treti-u períódu podstatne rozlišuje
smíereníe Církvi so štát-om. Církev dostala
Slobodu milánslkym

edílka'oom. Konštan-tín a
jeho nástupcovría dávallí jej postupne vi-a-ca
Viac výsad, .až konečne za Teodozí-a I. stalo
sa kresťanstv—o jediným
uznaným
nábo—
ženstV-om V rimske-j ríší. Reakčné pokusy

pohanstva za Julíána Apostatu nevedely za
drž-ať kresťamstvo V jeho víťazn'om „posturpe

Blah-odamé účinky smierenia ukázaly sa
čoskoro. Pohanstvo, pozbavené štátnej opory,
jediného prvameň-asvojej mocí, stratilo vplyv
V mestáoh i na okolí & kresťanskí mísíoná—ri

mohli znehatene odstraňova'ť pohanský kul-t.
Kresťans-ké :kňazstvo sa mohlo venovať
svojmu povolaníu celkom slobodne, lebo 'bolo
nielen slobodné, lež malo aj nadostač živo
bytných ;pr-ostried-k-ov.Slobodná Církev moh

la rozvínúť svoje blahodarné účínkwanie na
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prospech chudobných eanešťastných. Vo sve
tovej rímls'kej 'ríši mo'hla Iahšie k—ornať
svoje

svetove poslaníe. A kresťanskí misi-o-náritúto
Slobodu plne využili.
Bohoslužba sa už nekoná tajne, lež sta

vajú pre ňu nádherné chrámy. Je slávnost
nejšia a ikrajšía.
No toto nové položenie prinieslo aj vel'a
nových ťažkostí, ktoré Církev musela preko
nať. Hromadným prestupovaním na kresťan
stvo dostalo sa do Církvi vel'a polovičatých,
indiferentných Iudí, ktorí ešte neprekonalí
v sebe pohanský život a jeho zvyky, a ku
kresťanstvu sa pridali viac z vypočítavosti
než z presvedčenia. NarušíJi cirkevnú disci—

plínu a snižovali mravnú úroveň kresťanské
ho života. Úsilie pochOpiť abstraktné pravdy
l'uds'kým rozum-om víedlo k mnohým pomý
len-iam & urputným bojom v Církvi. Nemaůé
nebezpečenstvo pre Církev a jej učenie zna—
menaly cézaropapistické snahy gpanovníkov,

ktorí chceli autoritativne zasahovat do ná
boženských otázoík. '

Spory v náboženských otázka-ch viedly
k pretheníu kresťa-nskej fvedy. Vynikajúci
duchovía, vyškolení vo filozofíokej vede, usi
lovali sa špekulatívne vysvetfovať zjavené
pravdy & obhajovat? ich „proti bíudárom. Cir

kev a panovníci posilňovali ohrozenú cirkev
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nú jednotu svolávanim cirkevných snemov.
Usnesenia snemov sa staly základom neskor
šej “teologie. Táto perióda vyniká velkými
cirkevmými Otcami a snemami a je oprav
divou zlatou dob—oupatristickej vedy.
I v tejto perióde ostáva Východ tažiis-kom
cirkevnéh-o .spisovatel'stva. Ale i na Zápa-de

sa vyskytujú vynikajúci vedci a nerovnost,
akú bolo bad-ať medzi Východom a Západom
v predošlej peric ie, zmizla načisto.
Apologetika ustupuje v tejto períóde upo
lemike. Polemika ——okrem doby protestan

tizmu — nebola nikdy tak živá ako práve
vtedy. Čo sa týka predmetu, táto ;perióda ne
necha-la bez povšimnutia ani jedno odvetvie
teol-ogickej vedy. Popri a-pologetike & pole

mike pes-tujú exegézu; ako samostatná discí
plína vystupuje dogmatika, morálka, kate
chetika, homiletika, vaketik'a, církevně deji
ny, dejiny cirkevnej literatúry a cirkevná
poézia.

'

Kým Západ rieši predovšetkým praktické
otázky o potrebe milosti, účinlivosti sviatostí
a o Církvi, zatiualvnaVýchode prevládajú špe
kuLatívne otázky o božstve Kristovom, o Naj
sv. Trojici a o spojení božstva s človečen
stvom

-.v Kňstovi.

-_-_—


. Katechetická- -škola-—alexandrij'slká,

' ktorá

došiahla- --v'i'p'redošl'ej—V
“perióde- v“ orígenovi—
11
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svoj vrch-ol, usiluje sa i v tejto perióde po
držať svoju úroveň. Vo sv. Atanáz'orvi 'a Ka
padočafnoch získala nový-oh vy'niškajú-cic'hpred

stavi-teI'ov. P-odršala síce alegorický výklad
Písma sv. najmži v asketike, ale vo vedeckých
& polemických rozb-oroch sa :blížila k histo—
rickon'kritícké-mu spósolbu. Antiochijské exe
getic'ká škola ostala pri svojej histori-cko
gra-mati-ckej metóde. V osobe sv. Jána Zlato
ústeho získala svojho naj-váčšíeho reprezen

tanta. Pravda, jej prílišné úsilie sprístupniť
fílozofícfkému doikazovaniu mystérií Najsv.
Troji-ce & krist-ologiu, viedlo k tomu, že z nej
vyšli ibludárí, ako Arius, Teodor z Mopsvestia
& Nestorius.

Západní církevní spisovatelia sa opier—ajú.
zvětčša o sme-ry východně. Sv-ojSký smer si

zachoval sv. Augustin, ktorý v špekulácii do
;siahol výšku gréc-kyoh Otcov temer na celom
poli teologie & .príeikorpnícky do nej zasaho
val. Na vyvá'ženíe jeho vplyvu skrsol v juho

gaisl'týchukláštoroch nový smer, ktorý proti
Augustínovej špekuláci'i .prízvu'koval tradí-ciu
& vyústil v blude semilpeltagianisticklom.
Církev ziska-.lav tejto periode nových pes
tovatel'ov krresťanskejvedyvnmíchoch najmá
odvtedy, ako zanechali postovni-oky spůsob
života a žili v kláštoroch. K nim se utiekali
vynikajúci cirkeVní duch-ovia dušeVne si od
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počinů'ť. U nich mohli ih-og'tnečerpať nových

sil V fzátiší pusta'tín .alebo v klášterech, kde
študovali sv. Písmo. Kláštory sa staly pre cír
kevných spisovatelfov nielen školami asketi
ky, ale aj vedy. I sami mní-sí nukoršie začali
písať & vykonali pozoruhodnú prácu.
Bludy vo IV. sto-račí.

Spisovatelia 3. iperíódy museli zápasit
s celým radom mylných učení, 2 ktorých
viaceré Iskrs-ly už v rpredošlej perióde, ale
ešte neboly

preko—nané. Iné sú pllodo-m IV..

storočia.
Arianizmus. Arius & jeho. 'stúpen-ci popie
rali božs-k'osťdruhej božskej osoby, a 'tým
aj náufku o Najsrv. Trojicí. Dósledne museli
'popierať aj učenie o 'vtelení & vykúpenie.
Arianizmus odsúdi—laCírkev na všeobecnom
sneme nicejsklom (325)vyhlásiac, že gyn Boží
jes Bo'h'om Otcom podstatne jedno
(oy—066
m;)
Ma-ceďonžanžzmus. (Původce. íbol Macedo

nius, biskup oaríhradský, T 362.) Popi-eral
božstvo Duch-a 'Svá'téfh-o.Je Vlastne plodom
arianizmu. Odsúdený bol na Všeobecnom ca—
rihraidskiom sneme r. 381.
Sabelžanizmus. Salbelíus ťvr-dil, že tri lbož
ské osoby nie is'ú realitami-, lež .moidalitami,
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totiž trojakým prejavení-m (manifestatio) je
dinej osoby Božej. Tento blud sa volá aj forti—

nianizmom, lebo ho usilovne šíril biskup Fo
tin, skom'binujúc ho s adopcianizmom.
Apolinarizmus. Apolinarius tvrdil, že l'ud
skosť Kristova je neúplná, lebo Kristus mal
len telo a dušu senz1t1vnu(\1fuxn) & miesto
rozumu (VOU;)'
n-astúpíl u Krista Logos.

Nestorianizmus. Nestorius hlásal v Krí

Stovi dve osoby, :božs-kú a Iu-dskú.

Monofyzžtžzmus tvrdí, že po vtelení je
v Kristovi len jedna, a to :božia prirodzenost.
Budská prirodzenosť je absorbovaná b0žskou
prirodzenosťou.
Monoteletizmus, prípúšťajúc drve priro—
dzenosti 'V Kristovi, tvrdí, že v Kristovi je
len jedna vól'a & jedna 'činn-osť.

Oržgenžzmus je vlastne súhrn všetkých
bludov hlásaných Origenom, ale pod tým-to
menom 'sa rozumie “hlavne 'blu-d, ktorý po
piena večnosť pe'kelných crnú'k.
Manžchežzmus. Ma—nes (Mani)

vyznával

dva večné principy, princip dobra & princip
zla. Z protivy obidvoch princípov vysvetIo
val si Všetky tajomstvá prírody .a duše. Gno
sticizmus dosiahol v manicheízme svoju po
slednú

formáciu.

. —

Donatžzmus.Donát, biskup zKartága, tvr
dil, že len. spravodliví a svátí .sú.-údami vidi-.

tel'nej Církvi & platnost svíatostí závisí od

vnútornej svátosti vysluhovatela.
Pelagianžzmus. Podla neho milost božia
nie je potreb-ná na spasenie a človek dosiah
ne svoje spasenie vlastnýmí silami.
Pržscžlžanžzmus je vlastne smiešaninou
všetkých bludov. Učil, že svet s'tvoril eón,
po-píeral trojosobnosť rbolžiu, I'u-dské zrodeníe
Krista & zmřtvychvstaníe. Ho-voril, že lud—

ská duša je súčiasbkou božej prirodzenosti.

?. ČAST“
HLAVA I.

ŠKOLA ALEXANDRIJSKÁ
Euzebíus Cezaxrejský,»otec cirkevných dejína.
E-uzebí'us Palmfilo-v .sa narodil

okolo r. 265—

v Palestine, aki—stev Cezareí. Navštevoval'
cezarejskú školu, kde bol žíakom slá-vn—ehn

Pamfíla & z úcty k nemu prijed jeho meno.
On vštepíl Euzebiioví obdiv pre Orígerna e:.
lásku k vede. Keď Pamfil musel na Viac ro
kov odísť do žalára za prenasleďovanía Ma
xí-mí'n-ovho,Euzebíus sa diobrov-ořnedal spolu
s ním žalárovať. Za ten čas vyhotoví-lí spolu;
anpolrogíuOrígena. Po mučeníc'kej smrtí Pam
fíla r. 309 Euze-bí'us \u-tiekol do Egypta, kde.

tiež 'bol váznený. Ešte v roku mílánskeho
ediktu, alebo -o rok neskór (314) stal sa bi
skupem. \, Cezarei a spravoval túto diecézu
do smrti. Zemřel Okolo r. 338. Zúčastnil sa
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r. 325 na prvom všeobecnom cirkevn-oemsne
me nicejskom, kde v spo-re Církvi s arianiz
mom stál na strednnormmieste a chcel spro
stredkovať dogmatické Výrov-nanic. Usnese
n'í-asnemu na žiadosť cisára Kotnštarntina pod
písal, no- výslovne nikdy neučil ariani-zmus,
ale 'ho favorizovai. Zastal sa vyobcovamého
Aria & zúčastnil sa na .synode V Tyre r. 335,
kde ariáni sosa'dilí s biskufpstva sv. Atanáza.
Pre svoju veIkú učeností & pre stredne po
staveni-e vo spore s arianizmom Kon-štantín
si ho vel'mi Vážil.

Euzebius mal neobyčajne veI'ké vedomo
sti, “ktorésa rozprestieraly viac do šírky ako
do hlsbiky. Nebol vel'ký teolog, ani silný chJa

rank'ter. Bol neobycejne talentovaný reční'k.
Používal Origenom založenú chýrnu biblio—
téku v Ceza-rei=která mu dopomohla tk širo
kým vedomostiam.. Jeho spisy sú popretká—
vané citátmi z pohanských a kres'ťanských
knísh. Zastúpené sú v nich temer všetky od—
bory cirkevnej vedy. No najváičší je Euzebí'us
na ,poli cirkevnej histórie. Ako exegéta za—

stupúje smer alexandrijský.
Historické
s p is y. Kronika lir/70317371
íaropíl). Dokončil ju asi r. 323, lebo dejinné
opisy sialhtajúpo tento rok. Dielo v gréokom
originále máme len v aziomkoch; úplne sa
zachoval arménsky preklad (z r. 600) a lpreo

iš?

klad latinský u Hieronyma, ktorý kroniku
doplnil do r. 378. Euzebius používa-1 pri so

stavovaní svojho diela podobnú kroniku Sexta
Júlia Afričana.
Kronika sa deli na dve časti. Chronogra
_fi.a opisuje dejiny všetkých národov podla
Biblie a podI'a záznamov jednotlivých náro
do-v. Postupuje chronologicky. Druhú časť
tvoria synchronícké tabul'ky, kde sú vedi-a
seba do stÍpcov postavené udalosti východo
pohanských, grécko-rímskych & židovsko
kresťan'ských dejin. Začínajú sa, dejinami
Abraháma a končia rokom 323.
Cirkevné

dejiny

('EXXMGLm-cm—rí
ic'copíl)

opisujú udalosti od začiatku Církvi po Ko-n
štantínovo víťazstvo nadLicíniom (323). Ob
sahujú v desiatich knihách neocenitel'ný ma.
teriál o cirkevnom prvaveku. Tu sú doslovné
odpisy mnohých dokumentov, kto-ré sa stra
tily. Akty o-dpísal Euzebius z cisárskeho ar
chívu. Dielo začal písať za prenasledovania
Díoíkleciáno—vho (303) a zváčša ho dokončil

r. 315. Desiaty svázok doplnil udalosťami po
rok 323. Neskoršia veda dokázala nesprávnost
niektorých Euzebiových údajov, ktorých sa
aut-orj dopustil neúmyselne. J ednako je to
prvotriedne dielo, bez ktorého by 'sme málo
_;yede—lio prvých troch storočiachgikresťanstva.
.Euzebíusjj-gchcel .organickyifopfojiť .=:z... archívu
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čerpaný materiál; no je to zv'áčša len sbier
ka materiálu, chronologicky postaveného ve—
dl'a seba.
De vita Constantini. Napísa'l hlo r. 335-33.
Má 4 knihy. Dielo nechce byt' dokonalou bio
grafiou cisára Konšt-antína; chce izrvečníťlem
tie udalosti, !ktoré cisár učinil pre Církev.
Preto zamlčal slabé stránky cíSáI'O'VGra spo
menul lem jeho čnos-ti. Keď rnehl'adíme na
niektoré časti, V ktorých autor zveličuje, jeho
spis prináša vera cenného. Ale 16 dokumen
tov, u'verejnený-ch v diele, nemotžno s istotou
považovat za pravé.
Z príležitosti tridsiateho Výročia Konštazn—
tínovej vlády predniesol Euzebius roku 335
v Carihrade panegyrickú mě, v lk'oorej spo—

menul najvypuklejšie udalosti jeho panova
ma.
De martyribus Palestince. Tu opisuje ako
očitý svedok mučeníc'ku smrť 'kresťanov za
prenasledovania Diokleciánovho v cezarej
skej diecéze. Spis máme v dvoch vydaniach;
cbidve sú old Euzebia. Kratšie grécke vyda
nie ..je pripojene k 8. uknihe 'cirkevných dejin
&druhé, dlhšie, sa zachovalo v sýrskom pre
klade.
Z jeho historických knih sú známe ešte

.fr'agmenty
z diela Život Pamleov
a-Akty
starych mucemkov
„ ,
")1'69

Exegetické

spisy. Euzebiusnapí

sal komentáre .k mnohým lbiblickým knihám,
z ktorých sa zachoval v zl.omko-čhkomentár
k žalmom, Izaiášom' a k evanjeížu sv. Lukáša.
V nich badať jeho myšlíefnlko-vú príbuz-nrosť

s Origenom. Evanjelici canones sú akousi
har-móniou štyroch evanjelií. Euzebius spísal
na 10 ta=buJJkáchudalosti, 'ktoré spomínajú
všetci štyria

evanjeli-s'ti, & udalosti,

Sepomí

n:ané len troma, resp. dvoma e'vanje-listamí.
De situ et nominibus locorum hebražcorum
je geo-grafický slovník ik Starému zákonu.
Prepra'covaný sa zachoval vuHieronyma a v
sýrskom preklade. Quaest-iones et solutiones
evangelicae. V nich vysvetl'uje zdanlive ne—
srovnalosti evanjel-ií o :detirrrstve, umučení &
zmrtvychvstaní Spasi'tel'a. V—ofragmente sa
zachoval spis O veťkonočny'ch sviatkoch, ob
sahujúci .svedecbvá o Eucharistii & obete om
še svatej.

Apologetické

Spisy. Praepamtio

evangelica je úvod do štú-dia kresťanstva v 15
knihách. Původ-ca dokazuje ,prednzosť židov
ského a =kre-sťa-nskéhonáboženstva pred po
han—stV-om.
Jeho pokračovaním je Demonstra
tio evangelžca v 20 akrni'hách,kde dokazuje, že
to, čo bolo p-rhpravovafné Starým zákonem.
usku'oočníl—osa v Novom zákone. Krátkym
Súhmom menOVaného diela je Th'e'ophanža,
1.70“

populárna apologethka, zachovaná v doslov—

nom sýrskom preklade. Spis Proti Hieroklovi
ironicky vyvrací-a tvrdetnie bítynskéh-o guver—

néra Hierakla, ktorý hovor-il, že Kristus je
podobná legendárna postava., o ,aíkej “vyp-réva
Apolorníus z Tyany. Všetky Euzebiove apo—
logeticlké spisy s-vedčia o- jeho vel'kej učen-o
stí & zbehlzostí v dejínách.

Dogmatické

Spisy.

_

ContraMar

cellum & De ecclesiastica theologia obr-acajú'
se proti Marcelovi, biskupovi z Ankyry &
podvracajú jeho sa=beliánske náhl'ady. Obsa
h'ujú Euzebi-ovo u-čenie o S'love (Logos).
U E'uzebia ba—dámeprílišnú servilnosť voči

cisárovi Konštantínoví, čo má veI'ký vplyv
na smer jeho teologického učenia. Neopová—
žil se „poukázat na cisárove slabé stránky &
neprotivil sa jeho zhovíevavým náhTadom vo
vecí arianizmu. No príazeň panovníkovu rni
kdy nezneužil na výhody, napr. aby zeme-nil
svoje cezarejské bískupst—vo-za výhodnejší
biskupský stolec. Bol človek pokojamiLovný,
čím sa dá do istej míery ospravedlnit jeho
stredne postaveníe v kontroverzii s ariálnmi.
Učenie Euzebíovo o Najsv. Trojici je
v podstate ofrígefni'stické. Je obsia'hnu-té na.
jmá v spise O cirkevnej teologii. Uznáva, že
Slovo je »Boh z Boha, Svetlo zo Svet1a<<,ale
po celý život se stav-al proti výrazu ówcímog
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a vo svojich .spisoch “honikdy neužíval. Keď
že na návod Konšt-antínovpodpísal akty nicej
s'kého snemu .a tak schválil aj výraz Čliooóďwš,

opravil to neskoršie v spise, napísanom svo
jej cirkevnej obci v tom smysle, že on zna
mená len vonék'ajšiu[podobnosť Syn-a s Otcom.

Bol Atanázovým odporcom a jeho učenie o
Najsv. Trojici považoval za :sabelianízmus.
PodI'a Euze'bia Syn nepochádza z podstaty
Otca, lež vychádza z jeho slohodnej vóle,
aby ho na-vonok reprezentoval. Tvrdil, že
Duch-a Svátého sbvoril Syn.
Euzebiova náuka o Eucharistii je bez
chybná. Na 'pamíartku vel'kej obety Kristovej
Slávia kresrťania svoje mystériá

»pos'v'á—teným

Telom &pred-rahou Krvou vel'konočného Ba
ránka<<. (De solemn. pasch. 7.)

O úcte obrazov Euzefbíus nemal správne
stanovisko. Sestre ' cisára Konštantína, ktorá
ho prosila 0 obraz Krista, odpovedel, že kres
ťania mesmú mať obraz, lebo by sa podobali
pohanom. (List. Konštan-cii.)

0 sv. Petrovi vy-dáva svedectvo, že založil
cirkevnú obec v Antiochii, potom v Ríme &
že 'bol 25 rokov bis-kupom rímskym. (Chron.
Chr. 44.)
EDICIE: Migne, pp. G'r. 19—24.- PREKLADY: Písma
Ojców Koše. III. (Historia košcielna). — Bardenhe
wer, Bib'l. —d;-Kirchvdter 9. (Vita Konst;).-f —'"E.Schwartz,
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(Hist. eccl.). — LITERATURA: STUDIE: Stein, Euse
bius, Bischof v. Caesarea, Wůrtzburg, 1859. — A.

Schbne. Die Weltchronik d. Eusebius in ihrer Bear

beitung durch Hieronymus, Berlin, 1900. -— Dórgens,_
Eusebius v. C. als Darsteller der pho'nizischen u. d.
griechischen Religion. Paderborn, 1913. — Balanos,
Zum Charakterbild des Kirchenhistorikers Eusebius v_
»Theol. Quartalschriftc, 1935. Henry, Recherches sur'
la »Préparation évangeliqueé d'Eusebe, Paris, 1935.—
Mohle, Der Isaiaskommentar des Eusebius von Kaisa
reia fast vollstdndig wieder aufgefunden, v »Zeitschr.
:. neut.

Wiss.<<, 1934.

So. Atanáz, »otec ortodoxiec.

V cirkevných dejinách niet doby, ktorá
by bola tak úzko spojená s jednou osobou,
ako je spojená p-onicejská doba s osobou sv.
Atanáza. Súhlasiť s Cirkvou znamenalo sú
hlasiť s Atanázom & naopak. Prá-vom roves
nící .ho fpomenovali »otc-om ort-odoxie<<. Jeho

celý život bol zasvěiiený boju proti .arianizmu.
Sv. Atanáz sa narodil v Egypte, azda
v Alexandrii, okolo r. 295. Časť svojej mla
dosti prežil na .púští pri sv. Antonovi, »otcovi
mníchov<<,kde sa mu dostalo asketic'kej vý
c'h-ovy. R. 312 bol ordinovaný za lektora, r.
318. za diakbna & dostal _sa ako-tajemník..
ik_biskupovi Alexandrovi, keď.'šiel. r.. 325.113
všeobecný cirkevný .snem .nicejský... Témou.
jeho :štúdií. :už pred, nicejským :snemom ghola,
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vtelenie Slova. Na sneme, hoci !bol mladý a
mal len podriadené postavenie diakona, vzbu
dil “Všeobeonúpozornosť v debate s ariámni.
Dostalo esamu vyznačenia, že moho-1podpísať
ajkty odsúdenia Ariovho. Po smrti biskup-a

Alexandra r. 328 stal sa jeho nástupcom. Stú
penci ni—cej-sikého
snemu sklaldali v nebo vše

tky nádeje. Pro-ti nemu boly nami-erené útoky
ariánov

a :meliciámo'v. Melinciágni,nespokojní

s jeho biskupskou volbou, spojili sa s arián
mi a lživým s.póso'bom sa im podarilo Ata
ná-za sosadiť r. 335 na synode v Tyre. Kon—
šta—ntinho poslal do vyhnanstva do Trevíru.

No nástupcu na biskupský stol-ecalexandrij
ský nevymenoval. Po smrti Konštanztínovej
r. 337 mohol sa Atanáz vrátiť do Alexandrie.
Ale o dva roky ho snem v Antiochii zno'va
sesadil a on išiel druhý raz do vyhnanstva.
Jeho nástupcem sa stal Gregor Kaipaidocký.
Atanáz sa uchýlil k papežovi Júlieovi I. a
zostal "tam, doikia-Iho synoda v Sandike (343)
úplne nero—habilitovala. Po Gregor-ovej sm-r-ti
sa- sláfvnostne vrátil do Alexandrie. “Potom
mal za 10 rrokorvpomerne pokojný živort. Ale

po smrti ci'sára Konstanta & pápeža Júlia,
ktorí ho zastávali, nepriatelia získali znova
prevahu a miláns—kasynoda ho r. 355 sesadila
“na nalieh-anie cisára Konštancia. Atanáz tre
tíe vyhnanstvo prožil u egyptskýdh mnichdv.
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Cisár Julián Apostata zpět povolal všetkých
sosadených biskupov, preto sa mohol vrátit
z vyhnanstva aj Atanáz. .R. 362 vydmžiaval
význam-nů synodu V Alexandrii, kto-rá zna
menala víťazstvo nicejského viero'vyznani-a.

Ale ešte toho roku musel na 8 mesiacov za—
nechat svoju diecézu. Vrátiů sa len po smrti
Juliánovej. Jeho u-tnpenie sa ani uteraz ne
skončilo. R. 365 ho poslal cisár Valent, na
klonený ariánom, do piateho a ostatné-ho vy
hn-anstva. Atanáz sa schoval v blízkosti mesta
v hrobrke svojho oltca a vrátil sa len o 4 me—
síace. Odvtedy už mal pokojný živo-tvo svo
j=ombiskup-stve do smrti r. 373. Žil 77 rokov,
z čo-hoskoro 18 rokov prežíl vo vyhnanstve.
Búrlivý živ-ot sv Atamáza codra-ža.sa i v je
ho diele. Keďže sa zasvětil !boju .proti aria

nizmu, tam smerova'ly všetky jeho literárne
práce. V nich je Atanáz -hl'b0iký,rozhodný
& jasný ako v 'každom skutku svojho života.
Von'kajšia forma spisov nie je dosť uhladená.
Lá'tjka je nedostatečné podelená, často sa .oap'a
kuje, čo súvisí s jeho búrlivým živo-tom.Jeho
práce sa delía na apologetivcké, dogmatíoko
polemické, historicko-polemické, exegetické,
asketické a svíatočmé listy.

Apologetické

spisy:

Oratžocon

tra Graecos, napísaná pred nicejským sne—
mom r. 318-320,-fdelííSa na 2 čias'tky. V prvej
175

podvracía pohanstvo, Vdruhej naznačuje dve
cesty, -po ktorých sa človek dostane k po
znaniu Boha: skúmaním duše a skúmaním
viditelného sveta.
De incarnatione Ve'rbi je vlastne pokra
čovaním predošlého diela .a vzniklo 'hneď po
ňom. Dokazuje nevyhnutnosť vtelenia pre
vykúpenie človeka; klasicky opisuje, ako
kresťanst'vo zmenilo tvárcnosť sveta so strán
íky mravnej.
Sv. Hieronym uvádza tieto dve Atanázove
knihy pod spo=ločnýmnázvom Adversus gen—

tes libri duo

Dogma_ticko-polemické spisy:
Najoibsiahlejším a hlavným dogmatickým
dielom Atanázovým sú Orationes contra
Arianos v 3 knihách. K nim sa druží ešte
štvrtá kniha, ktorá akiste nepochádza od
Atafnáza, 'lež od A—polináraz Laodíceje. Toto

diel-o je plodom jeho tretieho vyhnanstva,
napisane

o—k-oll-o
r. 357. V 'prvej

dokazuje,

že

ani sv. Písmu, ani zdravému rozumu sa ne
protiví več-ný póvod Slova; v druhej podáva
katolicky smysel slov Knihy prísloví (& 22)
»Domínuspossedít mea; v tretej dokazuje jed.
notu prirodzenosti B_ohaLOtca & Syna;- Apo
kryÍná..štvrtá kniha dokazuje osobnú “rozdiel
nost Boha \Otca .a Syna. "
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De inca'rnatžone Dei Ve'rbi cantm Ariana-s.
Podobne ako v predošlom spnse i tu dokažuje
(božstvoSloVa a proti macedonianizmu aj bož
stvo Ducha Svatého.
Dogma—tickéhoobsahu sú 4 listy Ad Sera

pionem, obsahujúce dokazy božstva Ducha
Svatého, a list 0 katolžckej vžere cisárovi
Jovaniánoví z r. 363.

Historicko-polemické

spisy:

Atanáz Ibol nútený obhajovať aj svoju osobu
a svoje, sbanovisko proti

rozličným

ú—tolční

kom. Preto napisal 3 apologie. V Apologža
contra Arianos z r. 348 podvracia obžalobu,
ktorá šbela vynesená proti nemu na sneme
v Tyre. V nej odpóvedá aj tým, ktorí napá
ldali;jeho“legálny návrat z druhého vyhnan
stva. Apologia ad imperatorem Constantium
je starost-live sestavené dielo z r. 357, v kto
rom sa ospravedlňuje z podozrenia ariánov,
že porburoval Konštanta proti Konštancíovi.

De fuga sua, napisane por. 356, podvracía
osočovania svojich nepríatelov, že zo zbabe
losti ušiel do vyhnanstva. Ako důvod svojho
odchodu uvádza úsilie zachránit sa, lebo jeho
život je potrebný ortodoxii.

Dva Okružné

listy

z r. 341a 356,

určené-biskupom jeho okolia, upozorňujú ich
na nebezpečenstvo ariani'zmu' a opisujú nimi
zavinené' :církevně
12

nep'oriaidkyi'- “"De""'synodis
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obsahuje usnesenia snemu ni-cejs'kého,rimin
ského a seleucijszkého. Okružný list Tomus
ad Antiochenos obsahuje zprávy zo synody
v Alexandrii r. 362. Historia A'rianorum ad
monachos opisuje dejiny a-rianizmu od r. 335
do 357. Jelj [pokračovaním je List biskupovi
Sei—apiovi,v .ktorom píše o strašnej smrti
Ariovej.

Exegetické

spisy. Sv. A'taznázsvel

kou lásko-u exegetizoval Žalmy, ktoré si .vy
sok-o Vážil. Zachovaly sa nám len tri spisy,
i to iba v zlom'koch. Všade hl'a-dal duchovný
smysel. Exegetizoval Pieseň piesní, Knihu
Jóh, evanjelium sv. Matúša, sv. Lukáša a 1.
list sv. Pavla Korinťanom.

Asketické

spisy.

Vita s. Antonii

predstavuje sv. Antona ako vzor asketického
života. U sv. Antona sa dostalo Atanázovi
asketiokej výchovy a častej posily v boji proti
arianizmu. Tento spis značne prispel na roz
šírenie mníšskeho života na Východe i na
Západe. Na—písalho okolo r. 360. Čoskoro ho

preložili do latinčirny. De virginitate dáva po
kyny osobám, ktoré sa zasvětily Bohu. O jeho
originálnosti niet čo pochybovat, hoci je isté,
že sú v ňom a-j dodatky z nesk-oršej doby.
Asketického obsahu sú aj Listy mnichom
Drakvonciovi a Rufiniánovi.
S v ia t 0"č n “ě lis 13y ('Emcxolai
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áop': ZG?UX.1Č.)

Podl'a “zvyku ost-atných alexandrijským
=bí—
sikupov i At-amázpisaval olkružné listy okoli

tým biskupem, v ktorých označil velkonočný
deň, začiatok pó—stua dal pritom 'aj úpravy
V nlajdóležitejších otáka-ach. Zachovalo sa 13
listov celých, ktoré boly najdené -r. 1847. Po
ohádzajú z r. 329-348. V sýrs—kychfragmen—
toch objavili r. 1898 Atamázov sviatOlčný list
2 r. 367; je velmi důležitý preto, lebo V ňom
je seznam kanonických knih. Deuterokámo—

nické knihy Starého zákona sv. A'tanáz ne
zavrhu'je. Tento list je prvý, ktorý uznávat 27
knih Nového zákona za kanonické.

Apokryfy.

'SV. Atanázovi pripisorvali

“pre jeho neohrozenosť v boji proti ari'anizmu
&lVel'lkúučeností celý rad spisov, o kterých je

už dnes dokázané, že nepochádzajú od neho.
Jeho rvýznazrnnejšíspis je De incamatione D.
"n.Jesu Christi contm Ap'ollinarium, v ktorom
dókladne vyvrací-a apolinarizmus. Pochádza
asi z r. 380 od neznameho autora. Liber de
Trinitate et de Spiritu Sancto pochádza asi
z r. 365, teda z času, ikeď ho Atanáz písat
mohol, no nepochádza od neho. Zachoval sa
-Vllatinčine, no nie alko preklad, lež V půvo
—dine.Autor je neznámý, ..podl'a Všetkého blíz

ky Atanázovi, lebo ho otrocky napodobňuje.
Najznámejšie z Atanázovýdh apokryfov je
vierovyzmanie Quicumque, alebo. ako ho na
ií"2*
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zývaj'ú od VIII. storoči-a, Symbolum Athana—
sianum. Do XVII. store-čia sa považovalo za
dielo sv. Atanáza a len vtedy sa zistilo, že

pochádza zo Západu. Vňom je učenieoNajsv.
Trojici tak precizne, že sa prirodzene mys
lelo na Atanáza ako póvodcu. No náuka o
Vztelení predpokladá, že veI'ký zkristologický
boj s meshoria-nizmom už fbol ukončený. Sym
bolum teda pochád-za z čas-ov ponesto-rián—
skyc'h (430), pravdepodobne z II. polovice V.
stoa'očia, od neznámeho “autora. Zápa-dná cir—
'kev ho zaradil-a v X. storočí do oficia.

Sv. Atanáza sama Prozretel'nosť .po'slala
onej dobe. Bol neoblomným zástancom kato
líckej pravdy. Silná osobnost & nezlomný
charakter. Jeho celý život je vyplnený zá
pasom a bojom, hoci nebol bojovnej povahy.
Bol skór láskavý & pokojamílovný. No za
pravdu & církevně záujmy oíbetoval všetko,
& preto svojím odporcom sa zdal panovač
ným. Pre svoju vec a za svoju osofbunikdy
sa nevutiekal 'k svetskej moci, ako to robí-li
jeho odporc-ovia. A'ko filozof má Atanáz malý
význam. Zato v 'diale-ktike “jedokonalým maj
strom. Ani jeden zo spisovateIov IV. storočia
nepodal jasnejšíe a odóv-odnenejšie kresťan

"skéPísmo
učenie,nazpamáť.
iako to urobil on. Vedel
v-raj..
“Sv.
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celé

Učem'e sv. A-taná-za je najvýznamnejšíe

v náuke o Najsv. Trojici. NeodchyIuje sa ani
na krok od nicejského

učenia. Výraz ČHOOIÍGLOG
'

znamená podIa neho podstatnú jedno-tu Otca
a SynaLNielen prir-odzenosť Slova, ale aj jeho
generáciu opisuje dok-olnalejšieako všetci spi
sovatelia pred ním. Generácia u Boha podobá
sa vyžarovaniu sln'ka alebo zrodefniu myšlíen
ky v duši. '(Or. c. Ar. 3. 62.) Podobne učí o

božstve Ducha Svátého, »ktorý má tú istú
jednotu so Synom ako Syn s Otcom<<.(Ep.
ad. Ser.) Duch Svátý pochándza z Otca skrze
Syna

(čr. 717.196; Snot užoů)

Aj jeho kristologia je jasná a zreteI'ná.
Kristus

je Bohočlovek

(13865cŽvawwog),zro

dený z Márie, ktorá je Bohorodičkou(380'ťóx0€,

Contra Ar. 4, 36). Kristus robil zázraky na
základe svojej božskej prirodzenosti & trpel
na základe prirodzenosti Iudskej; no oba tieto
skutky činil jeden Kristus. '(Ep. va'dSer. 4, 14.)
Nesmrteťnosť duše dokazuje z toho, že
duša sa sama pohybuje, teda má“V sebe prin—
cip živo-ta (Contra Gentes 33). Budský rozum
má možnost poznat Boha ro'zjímaním o stvo—
renom svete &o Iudskej duši, hoci :pre hriech

je človek v tomto poznani ťažkopádny. (Con.

Gent)

O k'rste, udelenom _ariánmi, u'čí, žeje ne—

platný,. lebo ariáni nemajú správne učenie
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o Najsv. Trojici, v ktorej mene sa svatý krst
udeluje; (Ep. ad Ser. 1, 30.)
Niektorí protestanti neprávom' sa domnie—
vali (na základe Ep. Senpil. 4, 19), že Atanáz
poníma Eucharistiu symbolicky. At-aznázvý—
slovne píše o Eucharistii toto: »Ten'ltoohlieb
a víno majú pred modlitbami celkom oby-—
čajný sqpósob;keď sa však vyslaly & nebe
sám veliké modlitby a svůté prosby, sostúp'r
Logos do chleba a vína, ilctoré sa stanů jeho
te.lom<<. (A. Mai, Srip't. vet. nov. co—ll.9, 625.)

Sv. Atanáz 'vel'?minapomáhal asketický
život. K tajomstvám ;božím móže sa- priblížiť'
len askéz-ou očistený a zošl'achtený duch. »Kto—
chce “„po-chopit.teologiu, musí najprv očistiť'
svoju dušu, priblížíť sa k s-Vátým.a napodob

ňovať' ich skutky. .. Štúdiom Písma & vedy
má sa spájaťlčestný a čistý kresťa'n'ský život,
aby duša mohla byť .poučená -o Vtelenuom:
Bohu, po čom túži<<. (De íncarn. Verlbi, 57)
LITERATURA;

SBIERKY: Migne, P. P. gr. sv. 25-—

28. —- PREKLADY: Zivot sv. Antonína. Stará Říše,
1921. -—Bardenhewer, Bibl. d. Kirchenviite'r, 31. — »Na
hlubinua, r. XIX, č. 3 (De Virginitate). — ŠTÚDIE:
R. Seiler, Athanasius »Apologža contra Arianosa. Ihre
Entstehung u. Datierung, Důsseldorf, 1932. —- Baum
stau*k, Gesch. d. ' syrischen Litteratur, ann, 1922.—

P. Schepens, Pour l'histoire du symbole »Quicumquex,
Revue d'hist. eccl., Paris, 1936, str. 548. — A. Gaudel:

La. théorže du '\óYoš chez St. Athanase, Revue des
sciences relig., Paris 1929,5+... 524,1931',str.1.—- Weigl,
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Untersuchungen zur Christologie des hl. Athanasius,
Paderborn, 1914;Berchem, L'incarnation, dans le plan
divin d'aprés St. Athanase, v »Echo d'Orientx, 1934.

Didym Slepý.

Didym, prímenom Slepý, lebo ako 5-ročné
dieťa stratil zrak, narodil se r. 313 V Alexan
drii, kde \býval do smrti. Mimoriadny talent
& neobyčejná usilovn-osť učinily ho vedcom,
ktorého obdivovali jeho rovesníci &neskoršie
generácie. Dal si predčí-tavať teologické “&
profánne diela, nad ktorými dlho ro-zjí-mal.
Mal obdivuhodná paměť, lahko & dobre si
všetko zapamátal. Hoci bol laik, stal sa pred
staveným alexan-drijskej školy & tenrto úrad
zastával skoro pol storočia. Naj-vynikajúcejši
mužovia vyhladávali alexa-ndrijskú ško-lu,len
aby počuli Didym-a. Medzi nimi bol sv. Hie
ronym, Rufín & Anton, otec mnichov. D-idym
zomrel 85-ročný r. 398 v Alexandrii.
Didym ako spisovatel je neobyčanne plod
ný. Jeho spisy vynikajú prehlednosťou &jed
noduchým podaním. V mnohom nesledoval
Origen-a, ktorého si velmi vážil naj-má pre
jeho alegorický výklad sv. Písma. 'Orígenorvo
dielo »De prin-cipiísx opravil v ortodoxnom
»smysle. Piaty carihradský všeobecný cirkev
ný snem r. 553 ho o—dsúdilako origenistu;
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no jeho učenie o Najsv. Trojici je'bezchybné.
Početné jehospisy, z ktorých sa, pravda,
zachovalo len málo, sú obsahu dogmatického
a exegetického.

Dogmatické spisy: De spifržtuSancto,

n-apí'sa-népre Iud *vobdobí 360 až 380. Podáva

v ňom náuku o Duchu Svá-tom tak jasne a
dokonale-, že sv. Hieronym, majúc z povere
ni-a pápeža Damaza sostaviť spis podobného
obsahu, myslel, že svoju úlohu najlepšie spl—
ní, ked' predloží Spis Didymov. Toto Didy
movo dielo sa zachoval-o len v latinsk-om pre
klade Hieronymo—vom.

Spis De Trinitate V 3 knihách napisal po.
r. 380. CieIom i tohto diela bolo dokázat bož
stvo Ducha Svatého. Predpokladajúc božstvo
Otca, ktoré musí uznat každý, kto uznáva
jestvovanie Boh'a, dokazuje v prvej knihe
božstvo Syna, v druhej božstvo Ducha Svá
tého a v tretej vysvetl'uje miesta Písma sv.,
ktoré sa vztahujú znaNajsv. Trojicu.
.-Z diela De dogmatžbus et contra Arianos
(V 2_knihách), ktoré je pripojené ku knihe
sv. Bazila proti Eunomi—ovi,sú zná.-melen vý

ňatky. Podobne je známy .aj výňatok z trak
tátu Contra Manichaeos, rkde filozoficky vy
vracia blud manicheizmu.
Ex e g_etick é di e_la- sa zachovaly len
v, niekolkých zl-omkoch. Popri alegorickom
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výfkláde podáva v nich aj výklad doslovný,
&to najma tam, kde mu treba dokázat doko
nalosť človečenstva Ježiša Krista proti ariá
nom.
_ LITERATURA: SBIERKY: Migne, P. P. g'r. sv. 39. —
STÚDIE: G. Bardy, Didyme l'Aveugle, Paris, 1910. —
U. Mannucci, Ist. di Pat'r. II., Roma, 1937. Rauschen

Altaner, Patrologie,

Freiburg, 1931. — Bardenhewer,

Gesch. d. a. Lit., Freiburg,

1913.

Sv. Cyril Alexandrijský.
Sv. Cyrila určil-a sama Prozretelnosť za
obhajcu pravdy o jednotnej osobe Krist-a pro
ti nestorianizmu, podobne ako bol určený sv.
Atanáz obhajovat učenie Krist-ovho |božstva
proti ariánom. Po Origenovi je Cyril najmo
hutnejši'm zjav-om gréckej cirkvi. Církev ho
poctila menom »Doct—orInca'matíonisa.

Rok jeho narodenia nevieme. Bol synov
compatriar—chu alexandrijského Teo-fila, vel
kého protivníka s_v.“Jána Zlatoústeho. Zú
častnil sa r. 403 — nevedn—o“kollko mal rvtedy

rokov Ia čím bol — na po-vestnej synode »Pri
du'be<<,fkde sosadíli z Ibiskwpst—vasv. Jána Zla

toústeho; Pochádzal z boha-tej alexandrijskej
rodiny, študoval v Alexandrii .a asketicky bol
vychovaný “u. mnich-ov na .pú-š-ti. Po Smrti
svojho ..StrýCa Teofila .r..'412- zvolili ho za
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alexandrijského biskupa. Hneď po nastúpení
sa pričinil, aby z Alexandrie vyhnali bludá
rov novaciánov a .židov. Preto si znepriatelil
cisárskeh-o námestní'ka Cresta. Niekolkí ne
rozvážni kresťania zavraždili pohansk-ú filo
zoišku Hyp—atíu,ktorá mala u Oresta velký
vplyv. Cyrila pod-ozrievali, že .aj on mal účasť

na vražde. Podozrenie bolo bezzá'kladné.
Pravda, keby Cyril bol |býval Olb'ozre'onejší,

bol by svojím zákrokom zmiernil rozvášnený
Iud. Sv. Jána Zlatoústeho dlhší čas sa zdrá—
hal vradiť do diptychov alexandrijskej cir—
kvi. Urolbil to až r. 417. Od r. 428 bol naj

prednejšim bojovníkem proti Nestoriovi. Vite
dy prej-avi—lvelkú trpezlivosť, pokojamilov
nosť a obozretnosť. Na Nestoriov blud pou
kázal v-o svojom sviat-očnom liste r. 429 a
podal o ňom zprávu papežovi Celestínovi I.
Pravda, k papežovi sa obrátil aj Nestorius.
Pápež sa rozhodol proti Nestoriovi a pohrozil
mu exkomuni—káciou. Všeobecný církevný
snem efezský (431) za Cyrilovho predsednic—
tv-a Nestoria vyobcoval. N-o i Nestorius mal
svojich prívržencov, ktorí zasa na osobitnom
zasadaní sosa-dili Cyrila a priklonili na svoju
stranu i cisára Teodozia II. Cyrila viac me
siacov vaznili. Roku 433 podpísal Teodorebom
z Cyr-uvyhotovené vierovymanie,£l<toré uspo
|k-ojilo i jeho protivníkov. Ale -i učenie Církvi
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o dvoch prirodzenostiach, o jednej osobe v
Kristu a 0 P. Márii ako Bohnorodičke bolo
úplne zachované. Tým aspoň formálne nastal .
pokoj. Cyril sa horlive usiloval odstraňovat.
ublwdyaž \do svojej smrti r. 444.

Literárna činnost sv. Cyrila zaujíma po
predné miesto v gréckej [patristickej litera
túre. Bol hodným nástupcom sv. Atanáza,
nielen ako muž nezlomnej vůle & činu, lež aj
alkoplodný spisovatel. Ako myslitel prevýšíl
aj sv. Atanáza. Jeho spisy vynikajú nielen
bohatostou a ihl'bkou myšlienok a jasným po—
damím, ale aj eleganciou reči. Deli-asa na apo
logetické, dogmatické, exegetické a na listy.

Apologetické

Spisy: ContraIu

tžanum žmperatorem. V '30 knihách podvra
cia tr'o-jsyázkoyédielo J ulián-a Apostatu »Con
tra Ohristianos<<, ktoré zači-atkom V. storočia
tešilo sa velkej oblube u pohanov. Cyril na
pisal svoju apologí-u po r. 433 & ven-oval ju

cisárovi Teodozíovi II. Z 30 knih ostalo len
prvých 10 v reči gréc'kej; z dfruhých 10 len
menšie zlom.-kygréo'ke &sýrske. Autor doka
zuje, že kresťanst-vo nie je degenerovaným
žiudovstvo'm, alko tvrdil Julián, ale splnením

starozákonných proroctiev. Opisuje pomer
krestanstva k židovstvu a pohanstvu, doslov
ne uvádza výčitky Juliánove proti [kresťazn
stvu a vyV-racia ich.
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Dogmatické

spisy týkajús-ahlav

ne učenila o Najlsv. Trojici a o Vtelení. V díele

Thesaurus de sancta et consubstantialž Tržni
tate polemizuje s gnostikmi, maních'ejcamí,
aríánmi a macedoníánmí spósobom, ktorý sa
velmi podobá soholastiokej metóde. Kresťan
sské'praýdy sú sosbierané do téz & dokazova—
né; potom na.-sleduju námíetky p'ro—tívníkov&

ích vyvráteníe. Podobný obsah má :aj spis
Liber de sancta. et substantialž Trinitate vo
forme rozhovoru Cyrila so starcom Hermiom.
V obidvoch dielach o Trojici dokazuje tpod—
stat-nů jednotu troch božských osob-.Aby bol-'
v nestoriánškych sporech ci—sárstky
dvor dobre

informovaný o dogmatických otázkach. poslal
Cyril Teodozíovi la jeho rodine tri-spisy De
recta fide. Pochádzajú z r. 430. Olkrem nich
Cyril venoval podvráteníu [nestoríanizmu ešte
12 spi'sov, z ktorých hlavně sú Scholia de
Incarnatione Unigeniti a Adversus Nesto'rži
blasphemžas.. Po efezskom snemenapísal die
l'o Apologeticus, v iktor-om[podáva Teodoziovi
zprávy o priebehu snemu. V .díele Explžcatžo
duodecžm capitum podáva 12 .anatemizmov,
ktoré mal Nesto-rius odprisa—haťrna sneme.

Nestoriánskeho bludu “satýkajú diela Apolo
geticus con-tm Orientales a Contra Theodore
tum. Diela Quad unus sit Christus (dialog)
& Quad B. Maria
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sit Dežpam :((ů-zoróacod'sú.

tna—mierenépro-ti N'esto-riorvým kázňam, V kto

rých hlásal, že v Kristovi sú dve osoby a po.
pieral, že P. Mária je boh-orodičkou.
Najrozsialhlejšie sú jeho e x e g e t i c k é

spisy. V diele De adoratžone žn Spiritu et
.veritate vysvetluje, že Zákon a proroci nie
sú zrušení, lež zdokonalení a namiesto von
kajších

židovských

obra—d-OV
“pri bohoslužbe

nastúpil-o kresťanské vnútorné klaňanie Isa
Bohu V duchu a pravde. Dielo má 17 |knih.
Glaphy'ra in Pentateuchum usilujú sa hladat
predobrazy J ežiša Kri'sta V knihách Mojžíšo
vých. Takými pre—dobrazmiKrista v knihe
Genezis sú Adam, Álbel, Noe, Abrahám-, Mel—

chizedech, Izák, Jakub a jeho synovia; v kni
he Exodus horialci ker, velkonočný baránok,
mamma;V knihe Numeri medený had; v Deu
teronomiu rvol'ba Jozua atď. SV. Cyril napisal
komentáre sikomo'k celému sv. Písmu, z kto—
rých najVá-čšia “časť sa stratila; ostatné sa
zachovaly len V zlomkoch. V nich se. pridr
žiava smyslu dosl-oVné'ho.Celý komentár od

Cyrila máme len ku knihe Izaiášovej a k 12
malým

pr—orokom. Váčší zlomok

'V sýrskej

'rečí sa zachoval z komentára k evanjeliu sv.
Jána, IVktorom V 11 [kniha-ch na zaklade slo'v

evanjel-ia dokazuje podstat-nů totožnost troch
boyžsl—rýchůsdba osobnu—jednotu Bohočl-oveka..
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L 5s ty sv Cyrila "sú dogmatického oíbsa
hu a zaoberajú sa nestorianizm—om. Máme
88 listov, z ktorých 71 pis-al sv. Cyril, ostatné
sú naň'ho adresované. Med-zi mimi sú 3 listy
od Nestocria,napisané z príležitosti rokovani-a
s Antiochejrčanmi po effezskom sneme.
Sv. Cyril fvynijkal aj ako rečník. Z “jeho
rečí ostalo 29 homilii “alebovefkocnočných lís

tov k veriacim. V nich okrem napomínaní
k pokániu polemizuje s nestoriánmí. Najmá
pozoruhodná je 8. homilia, namíerená proti
tým, »kto-rí .delia Krista na dvoje (osoby) &
chcú urobiť z neho človeka, len morálne spo
jeného so Slo-vom<<.Homili-a 17. má za. pred

met P. Máriu — Bohorodičku. Touto homi
liou r. 429 sa začal boj proti Nestoriovi.
Cyrilovo 'učenie vrcholí v kristologii. Ke
by bol Kristus l'uldskou osobou akofkolvek
úzko spojenou so Slovem, zrn-alo-by jeho vy

kupi'telské ídiel-olen konečnú cenu a my by
sme neboli —vy'kúpení.Musela teda t—rpieťjeho

božská osoba. Nakol'k-o terminologie osoby
&prirodzenosti na Východe v dobe sv. Cyril-a

ešte nebola vykryštalizovaná ako to na Zá
paide urobil Tertulián (una persona, duae
substantiae),- sv. Cyril mal ťažkosťi s výraz—
mi. Hovorí

o _wíocqJÚGL;v Kristovi,

pravd-a,

rozumíe pod tým slovom personifikovanú
prirodzenosť -—osobu; lebo Nestor-"iwhovoril
1-90

o rdvoch prirodzenostiaoh, personifikovaných
V Kristovi, teda o .d'vooh osobách. Len koncil

chalcedonský určil presná výrazy hypostazis
a prirodzenosť. “Pochalcedonský snem použí
val Východ

slov (PÚGLQ
& 61766116“ zamieňavo

na označenie pojmu osoby a .prirodzenosti.
Pre túto zámen—upojmov Nestorius rolbil vý
čitky sv. Cyrilovi, že wčí smiešanie dvoch
prirotdzeností.

I mon—ofyzitisa preto

odvolá—

vali na Cyrila. Ale neprávom, lebo on sám
sa proti takému výkladu svojich slov ohra
dzuje. (Epist. 47.) V náuke o spojení božsko
sti a I'wds'kos-tiv Kristovi sv. Cyril zavrhol
Nestori-om užívaný výraz ěvoixmtg (inhabita
tio) aO'UVocgoocíoc
t. j. sjedn'oftenie;

žiadal sjednotenie

miesto

toho

mací (púawfaxů—“ůwóarasw,

čím chcel vyjadrit, že termínrom sjednotenia
je vol'ačo podstatného, totiž božia Osoba. Ho—
vorí: »Slovo sa stalo človekom, & nielen pri
jalo človeka<<. (Epist. 45.)

Tomuto poním-aniu sv. Cyrila zodpovedá
i učenie o komuni'ká-cii idiom. Všetko, čo

patrí I'udskej priródzenosti v Kristu, može
sa privlastňovať

i lb—ožej
Osobe — Slov-u. Teda

Boh sa narodil, trpel, abol ukrižorvaný atď.
Preto i P. Márii právem patri titul ů-eoróxo;
Tento výraz je vlastne naším kmáťkymviero
vyz'naním. Na Spravne & bezchybné vyznanie
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“našej viery stačí výraz & vyznanie bohoro—
'dičstva sv. Panny.“ (Hom. 15; Epist. 1.)
.O Eucharistii sv. Cyril :h-ovorí: »Požívame

telo Slova, ktoré sa stalo oživujúcim (vivifi
catrix).<< (A-dv. Nest. 4, 110.)- Ciel'om obety

kríža a Eucharistie je vzkriezsenie smrťou
premoženého človeka k neporušenosti. (Com
mun. ad Luc. 22, 19.) Eucharistiu možno po
žívať i druhého dňa a omša sv. sa má slúžiť
i za zomrelých.
_ Důležité je Cyrilov-o učenie o milosti. Proti
pelagiáfnom prízvukuje najma jej nevyhnut
nost pre spasenie, podobne ako na Zálpade
.robil sv. Augustín.
LITERATURA: SBIERKY: Mign'e, PP. „gr. šuf 68-77.
— STUDIE: E. Weigl, Die Heilslehre des hl. Cyrill v.
Alex., Mainz. 1905. —'—
Hebensperger, Die Denkwelt des
hl. Cyrill v. A., Můnchen, 1924. — Wolf, Commenta

tiones in 3. Cyrilli A. de Spiritu Sancto doctrinam,

Romae, 1934. —- Rehrmann, Die Christologie des hl.
Cyrillus v. A., Hildesheim, 1902.— Eberle, Die Mario
logie des hl. Cyrillus v. A., Freiburg, 1921.— Struck

mann, Die Eucharistielehre des hl. Cyrill von Alex.,
Paderborn, 1910.— Tyszkiewicz, Der h_l.Petrus in den
Schriften Cyrills v. A. v »Zeitschr. f. kath: Theol: a,
1919. — Simonin,. Sv. Cyril Alexandrijský.
»Na hlu—
binua,

1930.

Sv. Cyril Jeruzalemský.
"SV.Cyril sa narodil

v“ Je-ruz'aleme okolo

11"—
31-3-l'—;\Zi30čiatku\bol- mníohom;— Usilovným
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štúdiom sv. Písma získal si dókladné teolo
gické vedomosti. Okolo il'. 343'stal sa kňazom
& okolo r. 348 vydržiava-l kautechumenom'ka
techetic'ké prednášky,“ ktoré preslávily jeho
meno. Skoro potom stal sa jeruzalemslkým
biskupom. Na teologických sporech sa nezú
častňoval; preto .ariáni sa nazdávali, že je na
ic'h strane. K otvorenéfmu lboqiumedzi Cyril-om

a ariánmi došlo takto: Sy. Cyril podla usne
senia nicejského snemu dovolával sa nezá
vislosti jeruzal'emského biskupstva voči me—
tropolitovi alexandrijskému AkacíofvijMetro
polita Akacius, ktorý bol ariánského rsmýšl'a
nia, neuznal nariafdenia ni-cej-ského snemu a
postavil sa prorti všetkým usneseniam. Cyril
hájil i svoju neodvislosť od Akacia i učenie
nicejského snemu. Tak sa vyvinul zo sporu
právnického spor dok.trináh1y.Akácius obža
loval Cyrila pred ariánským snemom (r. 358),
že bol ordinovaný bez privolenia cezarejšké—
ho metropo-litu a že sp-rofanizoval (bohoslu—

ždbné církevně .rúcha. Sv. Cyril totiž predal
z -nú-dze cenné kostelné rúcho, ktoré s-a ne

skoršie dostalo istej herečke. synoda Cyrila
sosadila a musel odisť :do vyhnanstva. Jeho
vyhnanstvo trvalo s malým prerušením do
r. 361, keď ho Julián Apostata povolal zpět.
Musel pozerať na to, ako na rozkaz J uliánov
znova-budovali židovský chrám jeruzalem'ský.
„
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Za cisára Valenta r. 367 muselí'sť znova do
vyhnanstva, ktoré trvalo 11 rokov. R. 381
:bol na všeobecne-m cinkevnom sneme 'V Cari
hrade.Zomre1 r. 386. (Doctor Eoc1.od r. 1883.)

Z literárnej činností Cyrilovej zachovalo
sa 24 rka'ceché—z,
prednesenýoh

katechumefnom

V k-ostole .sv. Hrobu, ].ÍIStKonš'taLn-ciovi & jedna

homilia. Kate-chézy majú vem—rýhistoricko

lí'turgický význam. Ich tón je důstojný &sr
dečný, reč jednoduchá. Nie sú ani polemic
kým ani špekula'tívnym dielom, lež l'u-do-vým
výkladom teologických právvd &ako také pa'
votríedny-m svedectvom tra'decionálneho vy—

znania víery.
Katechézy: PmVákateohéza je úvodom a
zaoberá sa potrebu-ou prrípravou na sv. krst;
2.—18., zvané »a1d illumínandosa, zaoberajú
sa učením o hriezchu, o pokání a () viere,
rozdberajú jednotlivé učíastkyje-ruzalemského
víorovyznania, ktoré sa vel'mi podobalo Vie
rovy-znaní-u oaríhrads'kému. Tieto katechézy
sv. Cyril predníesol v období póstcnom.Ostat
né sa“nazývajú »catecheses mystag-ogícaea &
boly prednesené vo vefkon-očnomtýždni. Ob
sahujú poučeníe c.krstnýoh oibnadoch, o ubír
movaní .a o Sviatosti Oltárnej .ako o dušev
n-om pokrme & obete.

V liste Konštanciovi opisuje zjavenie žiaj
riaceho kníža' nad Golgoťou r. 351,1W ib'ol
1ó4

"sám očitým svedkom. Cyril tu naráža na
nájdenie opravdivéh-o kríža KristovV'hoKon
šta-ntínom.
Homílža o uzdravení chorého pri jazerre
Betsaida (Ján 5) obsahuje vela pádných ná
ražiek na katechézy; p—ochádzaz doby, keď
bol sv. Cyril e_šte len 'kňalzom_
Učenie. SV. Cyril niukndenepoužíval Výraz
lnice-jského

snemu

óp-OOÚGLO—C,
ktorý

sa mu ne

zdal súhlasiť s Písmom sv. Pureto ho za istý
čas wpodoZrievali z arialúzmu. Rozhodne učí
o božstve Ježiša Krista a Ducha Svatého.
O Kristovi hovorí, že je »opravdivý Boh, Boh
“zBoh-a<<.(Cat. ll.) |O Svžatostž Oltá'rnej Cyril

píše ja-„snejšie ako všetci církevní Otcovia
pred ním: »Pod spůsoíbom chleba dostavame
Telo a pod spósabom vína Krv, aby sme sa
stali [pwrijíznanímTela a KM Kristo'vej jedno
s Kristom<<. Balej hovorí: »Zdanlivý dhlieb
nie je Chlebom, hoci má c'h-uťdhleba, lež je
Tel-om Kristo-Vým<<. (Cat. 22.) 'Omšu svátú,

ktorej čiast'ky podrobn-e opisuje V 23. kate
chéze,

považuje

za »Adbetu snú-erenia<<, za

»nekr-vavú bohoslužbua, ktorú dbebujeme aj
za zomrelýc'h, lebo veríme, že »z nej ma'jú
duše zomrelýoh najvá-čší osoh<<.O epikléze

hovorí : »Prosíme 'dobrotivé'ho Boha, aby na
tieto dary soslal Ducha Svatého, aby rpa'eme
níl ch-llí'e'b 'n'-a Tele“ a “víno na KW KJr'iSťoVua.

i?
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(Cat. 23, 7.) O sviantosti bírmovania hovorí:
>>Stepomazaní, lebo ste prijali sviatosť Du
cha Svátého<<.Píše, že táto svíatosť sa ude
l'uje pomazaním čela olejom & vkladaním
rúk. (Ca't. 21.)
LITERATÚRA: SBIERKY: Migne, PP. gr. sv. 33. —

PREKLAD: Sýkora, Katechézy sv. Cyrila Jer., Praha,

1892. — STUDIE: B. Niederberger. Die Logosidee des
hl. Cyrillus v. Jer., Paderborn, 1923. — J. Lebon, La

position de St. Cyrille de Jérusalem dans les luttes
provoquées par l'aržanisme, Revue d'hist. eccl., Louv.
1924, str. 181. —- Cayré, Patrologie,

Paris, 1931. — Rau

schen- Altaner, Patrologie, Freiburg, 1931. -— Dr.
Mikulka, Byl. jeruzalemský biskup Cyril Ariánem? G.
K. D., 1930.

Epifán zo Salamis (na Cypre).
Sv. Epifán sa narodil v Judsžku r. 315.
Kresťansky bol vychovaný & vzdelaný už
v rodine. Venoval sa hlavne štúdíu rečí;
osvojil si reč grécku, “hebrejskú sýrsku, kop
tickú, a dosť dobre i latinfskú. K mníšskefmu
životu ho povzbudil sv. Hilárion, u fktoré'ho
sa zdržiaval istý čas. Neďalexko svoúho ro
di—ska'v Judsku založil kláštor a za 30 rokov
bol v ňom predstaveným. Za ten čas si nado
budol 'dókla-dné teologické vzdelamie a tak
vynikal svátosťou, že ho r. 367 povýšili na
metropolitu na ostrove Cyprus v meste Sa
lamis. Ako biskup rozširoval mníšstvo--a—
Vše
\l'-
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možne hájil ortodoxnú vieru. V Origenových
spisoch videl vážne nebezpečenstvo pre čisto
tu Viery, & preto !bojoval proti nim slovom i
písmem. Dokonca r. 394 prišiel IdoJ eruzalema,
kde biskup Ján, Rufín asv. Hieronym nadržia
vali origenistom. Keď sa Ján zdráhal zavrh
núť Origenovo učemie, Epífán prerušil s ním
cinkevné společenstvo. Jeho pomer k jeruza
lemskému biskupovi Jánovi sa ešte zhoršil,
[keď 'vysvátil za \kňaza Pauliniána, \brata sv.
Hieronyma, patriaceho do biskupstva Jánov
ho. Smieril sa s ním len po niekolkých ro
koch. Alexandrijský patriarcha Teofil strhol
Epifána do boja proti Jánovi Zlatoús-temu,
ktorého Teofil obvinil, že je origenista. R. 402
vybral sa Epifán do Carihradu a tam verejne
vystúpil „proti sv. Jánovi Zlatoústemu. Čo
skoro sa však presvedčil .o bezzá'kladnosti
dbvinenia Jánovho. Vrátil sa .do svojej me
tropoly 'a cestou zomrel r. 403. Mal 88 rokov.
Ako Spisovatel je Epifán málo originálny.
Nie je teolog, ani myslitel, ale učený, vzde—
laný muž. Vo svojich spisoch zaznačil mno-ho
i-deí & myšlienok, \ktoré hýbaly dobou, ale
jeho “kritika o nich nie je spol'ahlivá. Štýl

má neúhladný, látku neuspo-riadamúa spósob
podani-a rozvláčny. Jeho spisy majú predo
všetkým ráz polemický. Máme od neho -i ar
cheologicko—biblickéspisy .a dva listy.
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Polemické

Spisy:

Ancoratus(Za

kotvený) z :r. 374. Epifán chce v ňom rpodat
svojim veriacím pevný podklad u=čenia 0
Najsv. Trojici a [na'jmáo Duchu Svátorm proti
.arrian-izmu.Významné sú dve vierovyznania,
uvedené na konci tohtbo diela, z ktorých
prvé si osvojil s malými opravami carinhrad'
ský snem (381) a druhé s malými dodatikam-i
prijala Východná .cirkev za- krstný symbol.
Hlavným Epifámovým dielom ]e 117315sz
alebo Contra hae'reses. Sostavil ho v r. 374——
377 na žiadosť mní-ohov, ktorí chceli mať
-v ňom prí—ručikuproti bludánskym náulkám.
Olboznamuje nás s 80 bludmi, iku ktorým upri
počituje i pohanské filozofické smery, židov—
ské náboženské asekty a vyvracia ich. Pri pi
saní 'tofht-odiela používal podobné dlela Ire
nejowe a Hipolyto've a miestami ich aj cituje.
V ňom sa najlepšie perejavuje Epifanova po—

vrchná kritika. Pre dejiny heréz je důležité,
Medzi archeologí'dk-o—biblickýmispismi vy
niká diel-o De mensu'ri-s et ponderibus, naipí
sané r. 392 v Carihrade. Horvorí V ňom () |ká
none eaprekladoch Starého zákona, .o biblic
(kýoh mieraoh a váhac'h a podá'va zemepis
Palestiny. Dielo .nie je dokončené. Je skor
len .sbierkou látky. Má velký význam“ atko

úvod do biblických štúdií
Menšie diel-'oD'e duod'ecžm gemm'is opisuje
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„drahokamy, ozdobu veřkňaza v Starom zá
kone, ktorú nosil na prsiaich.
Dva listy, jeden Jánovi, jeruzalemskému
biskupovi & druhý lsv. Hier-onymovi, hovoria
o origenizme.
Pod menom Epifánovým sa uvá—dzajúsvia
točné kázne, komentáre k evanjeliu sv. Lu
káša, ku Geneze a ku knihe »Pieiseň piesní<<.

Sú .to apokryfy.
Epifáun jasne učí -o Duchu Svátom, že vy
chádza z Otca a Syna. :(Ancoir.9.) Je jediný
medzi cirkevnýtmi Otcami výdhodnými, ktorý
podáva takúbo- náu'ku. Vyslovuje 'sa jasnejšie
ako sv. Bazil. Proti aupolirnarizmu rozhod-ne
veri v l'uids-k-ú\pri-rod'zenosťKrista,používa- ko

munilkáiciuidiom a pre P. Máriu pomenovanie
ůsor óxoc. _(Anco—rnu.T.) Učen'ie

'o [panensttve

Matky. Božej »ante, sub et |post pamturrn<<po—

važuje za všeobeon-ú viemu Cinkvi. '(Haer. 78.)

O sviatosti kň-azstva píše, že je rozdiel medzi
ibislkwpom & kňlazom, lebo »fb'isikwpplodí Ot

cov pre Církev (posvátenie rkňazstva), Lkňaz
len deti (krst), & nie predstavenýoh & učita.L
l'o-v<<. (Haefr.

42.)

O úct-e obrazov nesmýšl'al správne. V liste
Ján-avi Jeruzalermskému sa ospravedlňuje, že
za svojho pobytu v Palestine poškodil v kos
tole obraz Krista. Píše, že v kostele nemá
byť nijalký Iudský obi-az.
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Důležité je Epifánovo svedectvo o auten
tickom učiteťskom úrade Církvi a o ústnom
podaní. '(Ancor. 7.)
LITERATÚRA: SBIERKY: Migne, PP. gr. SV. 41-43.
— PREKLAD: Bardenhewer, Bibi. d. K., 38. — STU—

DIE: I—Ioll,Die handschriftl. Uberlieferung des Epipha
mus, Leipzig, 1910. — U. Mannucci, Ist. di Patr. II.
Roma, 1937. —-Bardenhewer, Gesch. d. a. Litt., 'Frel
burg, .1913. —- Marx, Abriss d. Pat'r., .Paderborn, 1919.

. HLAVA II.

TBAJA VEBKÍ KAPADOČANIA.
Sv. Bazžl Vel'ký.

Bazil Ver-ký, jeho br-at Gregor Nysan'ský
a priateI' Gregor ÍNazianzslký tvoria významnú
trojícu kapardockej cirkvi. Ako spisovatelía
vytvorilí smer, V ktorom Sia-navzájem dopl
ň-ujú. Bazíl je mužom činu, jeho brat Gregocr
ver-kým myslítel'om a Gregor Nazianzský
naj-Váčším rečníkom svojej idoiby.

Sv. Bazíl narodil sa r. 330 v Cezarei Ka
padockej *z'bothatej a :bohabojnej kresťanskej
rodiny. Jeho otec bol réto—rom cezazrejskej
školy. _Ma-t'ka,sestra, brat Gregor a Peter,
biskup 'sebastský, —.—
sú-uctíevaní_ ako světí.
'200

Stari rodi'čía — po otcovi — podstúpili za
prenasledovania Diokleciánovho mučenícku
smrť. Stará matka — po ma-tke — Makrína
bola vel'mi “donbreobeznámené s učením Gre—
gora Taumatu—rga & svoje vedomosti Vštepo

vala od mladi do srdca Bazílovho. Okrem
školy V svojom rodisk—unavštevoval

školy

v Carihrade &v Aténach, kde uzavrel trvalé
priatel'stvo sGregorom Nazianzským. V tom
čase na-vštevoval aténs'ku školu aj Julián
Apostata. Bazil študoval v Aténach 5 rokov
rétoriku, filozofiu & medicínu. So sv. Grego
rom Nazi-anzs'kýmnepoZnalí inú cestu, len tú,
ktorá víedla do “kostela a do štkoly. Po ná—

vrate do Kap-adocie účinkoval za istý čas ako
rétor, ale čoskoro na nahováraníe sestry Ma—
kriny sa ven-oval asketickému životu. Krst
prijal okolo .r. 357. Aby sa vycvičíl V aske—
-tíke, [navštevoval mnichovv v Egypte, Mezo

potámii a Palestine. Po svojom návrate žil
kláštorským životem v Ponte, kde sa .k nemu
na dva roky prídružil jeho príateI Gregor
Nazianský. Spolu sa venovali najmá 'bí-b-líc
kým štú-diám & z eXegetickýoh diel Origeno
vých sostarvili dielo >>Philoka1ia<<. Príkla—d
dvoch príateI—ov nat-sledovali aj iní mnísi &

Bazíl čoskoro videl, “že stojí na čele váčšej
mníšskej rodiny, pre ktorú s Gregor-om Na

.zianzským vyxpracovahdvoje pravidiel rehoI'
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ného života. Ony zatlačily d-oterajší ,pustov
níclky život mníchov: odteraz zmnísi dávali
prednost kláštonskému “životu.Bazilove regu
le sú zájkladom reholného života na Vý-chode
(baziliáni).
R. 362 na nahováranie biskupa Euzebi'a
z Cezareji *Ba'zilsa stal 'kňazom, pomocníkom,
ra-dcom & oporou svojho "biskupa. Po smrti
Euzeb'ioweúr. 370 zvolili 'ho za biskupa ceza
rejstkého. Stal sa súčasne aj metropolitom 'ka
padoc'kým a exarchom 50 biskup-ov o'blasti
npontskej (celá severná časť Malej Ázie). Ako
biskup sa venoval reforme kléru & liturgie,
ší-ril mníšstvo, zakladal I'udomilné ústavy a
najma ostro sa :postavil proti a-riamiztm'u.Mal
veBkú autoritu a ani cisár Valent, ktorý bol
ariánskeho srnýšl'ania, neopovážil sa ho sosa
diť. Prisna askéza a tvrdá práca p—odikopaly
mu Zdravie a sotva 50-uročný zomrel r. 379.
SV. Bazila

.pomeinOVealiuž jeho rovesnízci

Velikým. A právom. Bol oprav-divým cilikev
ným !kniežaťo-m, nepoddajným, keď išlo o
chrkevné učenie alebo záujmy Církvi. Bol
spr-avodlivý tku každému, lájškavý oproti chu
dobným a trpiacim. Harmonidky sa v ňom
spájualy Všetky dobré vlastnosti bislkulpa. Bol
veliký myslitel, ktorého myšlieniky -a pokyny
dávaly smer celým generáciám. Bol to člo

vek vyrovnaný s každej stránky, mal pevný
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charakter. Vedel, čo chce, a aby to previe—
dol, Vždy volil pritrnerané prostried'ky. Bol fi
lozofom, keď “bolo treba obhájit kresťanslkú
pravdu, lbol rétorom, 'keď bolo treba vola-—
koho získat &presvedčiť. Mal oprav-divá vod
covvské vlastnosti a n-adorvšetko |bol mu'žom
činu. Bol to biskup sociálny a charitativny.
Ako spisovatel mal lsíce špekula'tívne na
danie, ale viac sa 'klonil Lketickému hodnote
niu ikresťamských pravd. Odohýlil sa od
špelkulatívne založených prí—vržencov Výcho—
du .a Viac sa usiloval o presná formulovanie
článkov rviery. Vo svojich spisooh nie je sr

dečný ako sv. Ján Zlatoústy, nie je poetic
ký alko Gregor Nazian'ský, ale fvšade cítiť
dóst-ojnú vznešenost, presnosť výr-azov a istú
slávnostnosť, hoci jeho reč je velmi jednof
ducha.
Jeho spisy [SZ-1
zdelia na polemické,

exege

tické, asketic'ké, homilie a listy.

Polemické

Spisy: AdversusEuno

mium 'v 5 knihách, z lk'torýcih 4. a 5. je apo
kryfná. Dielo nanpísalokolo r. 364 proti Apo
logii bisikulpa Eunómia, ktorý ofbhajoval ex

trémny alianizmus. Eunócmiustvrdil, že Syn
musi byt stvorený, lebo j'e splodený; Boh
však je neaplo-dený. B.azifl'v 1. ukni'hevyvracia

Vývody Eunómiove, v 2. dokazuje

božstvo
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Syfna a podstatnú totožnost s Otcom. V 3. do
kazuje božstvo Ducha Svatého.
De Spiritu Sancto napisal o*kolo r. 375.
D-olka'zuje V ňom

kornsubstancialictu

Ducha

Svatého s Otce-m a Synem. Podnet 'Ik dielu
dala zmena dovtedy uží'vanej doxologie »Glo
ria Patri per Filium in Spiritu Samem“ (lk-to

rú ariáni mylne vyk'ladali) na formu »Gloria
Patri cum-Filio et Spiritu Sancto<<.

Exegetické

Spisy:

Devc'iťhomilií

o hexaemerone, t. j. o stvoreni sveta za šest
dní. Dolsl'onvnevykladá .text Genezy o stvo—

rení .a obdivuje =božiu múdrosť, dobrotu a
lásku, ktorá sa prejav'uje vo vi'ditel'nom sve—
te. Podobného rázu je aj 15 homilií o žal

mech, napísaných na powbudenie veriacich.

Asketické

spisy.

Okrem menších

ašketických úvah vynikajú mravně predpisy
Moralža, obsahujúce 80 poíkynov, sosbiera
ných z evanjelií a z apoštolských listov. Da
lej :d=vesšbierky 'reho-l'riých pravidiel,

z kto—

rý-ch dlhšia obsahuje 55 pravidiel (základ re
holného života) a kratšia 313 pravidiel, akú
si kazuistiku. Napísal ich v-oforme otázok a
odpovedi. Pracoval na nich od r. 358 a do—
končil ich len krátko pred smrťou. Nimi sa
stáva Bazil otcom východného mníšs—tva.
H 0 m i l i.e,. Len o 24 homiliách

je ,doká—

zané, že pochádzajú od Bazila. Sú obsahu
dogmatického, exegetic'kého -a morálno-teolo—

gického. Vyniká najma homilia Mládencom
11969T0'3;váouq),v “kto-rej Bazil dáva mládeží po—

kyny, ako má čítať pohanské'spisy, aby pri
tom duševne neutrpela. Má pritom pos-tupo
vať alko Včela, ktorá vysaje z kvetu len med,
a nie jed. Homilie sú skvelými'vzormi reč
nictva.
Lis ty — počft-om365 — sú formou prí
k'la-dnéa obsahom slkytajú dóležitú látku pre
dejiny doby. Medzi nimi je asi 30 listov apo
kryfných.
SV. Bazil zreformoval Východnú lirturgíu
(lžturgia sv. Bazžla), ktorú .porp-rí\chrysostom
skej liturgii dodnes upotrefbujú vo východ—
nýoh Cirkvách V niektoré dni (asi 10 sviat
kov). Pravda, z póvodnej bazilovskej formy

ostalo len jadro.
Spis De virgžnžtate pokla'dajú za apokryf
ný, lebo obsahuje podrobné fyziologické po
znatky. Pravda, nakol-ko Bazil študoval V
Aténach"mediciunu, také vedomosti mať mo
hol, a teda i tento spis mohol napísať.
Sv. Baizil označuje za prameň Viery okrem
Písma. svatého aj ústne podanie, ktoré ob—
sahuje vela »tajomstiev, PísmOm svatým ne
spominanýoh<<;

(De“ Spí—r; -29,—71'3.) =O-poznani
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Boha píše, že letn tořko mažeme vedieť o Bo
hu, koDko nám zjavujú zdiela »bo-žíe.Úlplne ho

chápat nemo-žeme ani v tomto živote, ani
'v lbwdúcom, leďbo Boh je nekonečný. (Eun. 1,
S.) Učí podstatnrú jednotnost & trojitosť osób
v Bohu. Rorzl'íšnosťosóib — otcovstvo, synov

stvo & :posváteníe — nenarušuje podstatnú
totožnost. (Ep. 236, 6.) Sv. Bazil prispel na
vyj'asnenie trojičnej terminologie ftým, že u—
(potreboval výraz ůnócrm; jedirne vo význa—
me bytosti v sebe jestvu'júcej, .teda osoby.
Božstvo Ducha. Svátého & jeho podstatnú to
tožnosť s Otcom &Synom učil rozhodne (Spir.
3), hoci z opatrnosti pred ariánmi slovo
óuooócaog o Duchu Světem pred I'uldom cne

používal. Proti Eunómíovi, kltorý Syna ozna
čuje za. jediný pwameň Ducha Svatého, ho
vorí, že Duch S-vátý vychádza z Otca i Syna-.
(Eun. 2, 34.) O primáte rímskeho biskupa Ba
zíl nemá ešte juridicky formované .poňatie,
hoci častými lístami &vysielaním posol-stíevk
pápežOvi prakticky uznáva jeho prvenstvo.
Videl vša'kvňom len jedného zbiskupov,a1e
bo vodcu západnej církvi, s ktorým zachovat
Spojenie

& Spoločnosť si lpolklaldal za povin—

nost. — Za skutočnú pritomnost tela, Kri
stovho v Eucharistii, hovorí Bazil, ručia nám
slová Kristove

>>It01to
je ctelo moúe<<. (Reg. 172.)

Odporúč'a “často pfijímať; EU sám rabi! štyr-i—
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krát do týždňa. f(E4p.93.) —Umáv=a i dedičný
h-ríeoh, kto-rým AdaLm 'vy1padol z póvodnej
míLoxsti. (Mor. &) — Vo sviatosti
rp-onkácnía
rrorzoznáva Iú—tosť,vyznamíe hrieohow &zadosť

učíneníe. (Hom. in Ps. 32.)
LITERATURA: SBIERKY: Migne, PP. Gr., sv. 29-32.
— PREKLADY: Bardenhewer. Bibi. d. Kirchenvdter, 46
(listy), 4? (hexaem., reči). — STUDIE: Riviěre: Saint
Basile, évéque de Césarée, Paris, 1925.— Wittig, Leben
des hl. Basil d. Gr., Freiburg i. Br., 1920: — Scháfer,
Basilius d. Gr. Beziehungen zum Abendlande, Můn—
ster, 1909. -— Laun, Die beiden Regeln des Basilius,

ihre Echtheit und Entstehung. Zeitschr. f. Kirche

gesch., Gotha, 1925.— Nager, Die Trinitdtslehre (1. hl.
Basilius, Paderborn, 1912.— Trunk, De Basilio Magna

sermonis attici imitatore, Stuttgart, 1911; Engberding,
Das eucharistische Hochgebet der Basileiosliturgie,
Můnster, 1931. — Lohn, Doctrina s. Basilii Magni de

processionibus divinarum personarum, v »Gregorla

numer. 1929.

Sv. Gregor Nazianzský.
Narodil sa okolo r. 326 v Kapadocíi z vef
m-i sz'onžnejrodiny. Jeho otec stal .sa nesíkor
šie biskupem 'V mestečku Naziacnze.Zbožnolsť

vštepila do Gregora jeho matka Norma. Štu—
ldorv'alv Cezeurei, Alexandrii .a. Aténa-oh, kde
bol spolužíaikom a 'verným pvriartel'omsv. Baf

zíla. Po návrate do Kapadocie r. 359, prijal
krsta Nad'rádšej by sa ibdl Věnoval. asketilke a.
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kláštorskému životu. Za istý čís bol v kláš
tore pri sv. Ba-zilo'vi.Jeho staruč'ký otec, na
zianzský biskup, potreboval jeho pomoc, pre
to — hoci sa Gregor zdráhal — vysvětil ho
za .kňa'za (okolo -r. 362).

Gregor nebol spolkojný so srvorjouvysviac
kou. Preto sa uchýlil (do Pontu & Bazilovi.
Ale obával sa, že svojím odchodom vyvolá
v Nazianze rozkol; rpreto sa vrátil & pomá
hal svojmu otcovi. Keď sa stal Bazil metro—
poli-tom, vysvětil Greg-ona za lbislkupa pre
mestečko Sasíma. Chcel mať 'vo svojej blíz
kosti oddaných *bísikupov.Gregor sa stal proti
svojej vóli biskupom ako predtým kňalzom.
Preto ani nenastúpíl na “biskupský stolec v
Sasdme, lež o'dišiel do samoty. A'by však mo
hol pomáhat svojmu otcovi, vrátil sa 'a spra
voval naziarnzskú diecézu do r. 375, keď sa
znova uchýlil do samoty.
V tom čase v Oaríhrade sikoro “všetk'umoc
strhli na seba :acriáni.Klatolíekov bolo už máLo

a mal-i len jeden kostelík. Keď nastúpil na
trófn k-atolídky smýšl'ajúci Teodózius I., žia
daEl Gregora, alby pomohol katolí—ckej veci v
Ca,-rifhrade (r. 379). Gregor svojou výrečnos

tou .a svátosťou života dopomoh-ol ortodox
nej viere k víťazstvu. Na žiadosť biskupov,
ktorí sa 'síšli na. snem, a na žiadósť cisár-a
Teodózia-..sta13sa.-r: í381 biskupem
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carihrad-

ským. Za nejaký čas viedo-l všeobecný cari—
thaÍdŠký snem, ale keď V otázke mele'ciánslkerj

schizmy narazil na odpor, vzdal sa biskup
stva carihra-dského '&vrátil sa do Nazianzu.
Po dvoch rokoch vzdal sa i tohto biskupstva
a uchýlil sa do samoty. Odvdal sa celkom
asketike uapísomníotvu. Zorrnrel okolo r. 390.
Sv. Gregor bol pravou :protivou svojho
priatel'a sv. Bazila. "Bazil fbol človdkom činu,
rozhodný a rázný; Gregor mal zál'ubu v kom
templácii, bol bojazlivý a váha."v'ý.Vere-jné
mu účinkovaniu sa vyhýbal, kde len mohol
a boja s-a stránil. Trpel od svojich rpriatel'ov,
keď žiadali old neho, _a'byzanechal sv'oj kon
templaftí'vny život. No viac trpel od tých,
ktorí nepochopiac vznešenost jeho ducha, ale
bo ho obdivovali, alebo očakávali od neho
rázný zásah v boji, čo sa jeho porvahe von
koncom protivilo. A jednako neodoprel ve—
rejne vystúpiť, keď cítil, “že je to potrebné
pre ddbro Církvi. Vynikal ako rečník; v tom
prevýšil svojho priatel'a Bazila !&všetkých
rečníkov kresťanského starove'ku. Nebol špe

kulatívny; jeho ideálom bolo verne sa pri
drži-avať sv. Písma & ústneh-o podani'a. Preto

je najlepším svedkom tradicie vtedajšej gréc
kej cirkvi. Už vlastní rovesníci, najmá však
neškorrší svent, pomefnovali ho teologom. A
právom. Bol neúnavným dblhiajcom“viery ni
14
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cejakéh-o snemru, kztou'ú vedel vyjadrit

maj-—

st-rovsky. Jeho Výrazy upotrebovali všetci ne
skorší teolog-avia.
A'k-očlovek bol mělkkej povahy a rád se
ve vše'tkom

vopievral () _svojšhropni'altel'a Baziba.

Vedecké úvahy nepí'sal. Zach-ozvaly sa od cne—

ho len .reči, básne & listy. V listech neupo
trelbuje obvyklú z'dÍIhavúňormu, ktorou písali
sv. Otcovia; upíše krátlko ua jadrne.
Re či. Po Gregomovi ostalo 45 rečí, ktoré
povedal pri rozličných príležito'stia-ch & na
rozličné témy. 'Sú medzi rnilmi.pohrelbné reči,
potom slávnosihé a exegetické. Vyniká na
jmá 5 rečž o teologii, ktoré povedal v Cami
hrade

r. 3-80. Nimi si získal názov >>teolog<<.

Obhajuje učenie o Nlajsrv.Trojici proti ariá—
n-orm & macedorniiámom. V prvej

reči pouka—

zuje na vlastnosti, které musí mať reční'k,
keď h-orvorí o Bohu. V druhej ihiovovrío božej

prirodizenosti a vlasmostiadh božích; v tretej
o rovnosti troch Osólba hlavne o boťžstveSy
na na jeho podstatnej totožnosti s Otcom. V
Š'tVlI'Íejreči podvracia Áriom predmesené ná
mie'bky proti Najsv. Trojici; v pía—tejdokazuje

božstvo Ducha Svátého.

Z o'stajtnývchrečí naj-významejši-a je reč
Apologetžcus de fuga. V nej opisuje hodn-ost
& úlohy "kň-azstva. Táto reč slúžila za vzor
dielu ev. Jána Zlatoúst-eho o kňazstve.
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Vyniká aj Greg—orovachváloreč o Bazilovi
& dve reč-i proti cžsárovž Juliánovž. Napísal

ich po smrti cisára Juliána, ale ich nepred
niesol.
Lis ty. Od Gregora sa zachovalo 243 lis
tov. Skoro rvšetky poohádzajú z čias-,keď 'bol
V smote. Málofkšto-rýz nich sa týka teologie.
Sú to zváčša listy :odporúčajúice, písané jas
ným a jadmým sloho-m.
B ásn e. Je ich vyše 500. Šú obsahu dog
matickélho, apologetic'kého a historického.
Gregor ich napisal preto, afby mládež mala
náhradu za klasické rbás'nepohanské, ktoré sú
v mnohom obra-de nebezpečné pre dušu. Bás—
ne m'aly dokázat, že kresťatnia nie sú menej
cenní. Zv'áčša sú rozvláčne, bez poetického
vzletu. Len rtie majú bámiokú úroveň, kto
rýnch predmetem sú udalosti, zažité samým
autorom, rozpomietnky a au'tororve túz
už.by Ich
metridká forma je vel'mi rozmanitá; zváčša
.sú len veršovano-u prózou.
Pre Gregorov životopis je důležitá bálseň
De vita sua, v ktorej opisuje svoj život od
narodenia po odchod do Gariíhmadu.Je naj
dlhšia z jeho (básní a aj tor-mou dosť podarená.
.Znáumaje i Gregorova záveť, ktgrou roz
del'uje svoj značný majetok medzi chudolb
ných, svojich služobní'kov .a p-ríibuzných; &
_najváč'šíu časť ponechá-va cirkvi" nazianskej.

w
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Učenie. Sv. Gregor 'Nazianzský doplňuje
svojho 'priatel'aaBazila najmá v náuke o Du
chu Sv'át—om.Kým Bazil z opatrnosti pred
ariámni

sa vyhýba

výrazu

óy—OJÚGLOQ,
Gregor

otvorene volá: »D—okedymáme ešte skrývat
svetlo pod mericou & zatajovať .pred 'inými
dokonalé božstvo (Dudha Svátého)?<< (Or. 12,
6.) Na označenie osobnej rozlišností v Najsv.
Trojici použil výrazy »non genintus, genitus,
procedens<< & vzájomné prení-kaníe božských
Osob vyjadril

slo-vom >>circumincessío<<(scho

lasticky circuminsessio). Je nesporné, že za
princip Duoha Svátého považoval okrem
Otca aj Syna, ale výrazu

>>FilLoque<<
sa vy

hýbal.
V kristologiž predstžhol Bazila. O spojení
božstva & človečenstva v Kristoví hovorí:
»Dve prirodzenosti sa sp-ojujú v jedno, nie
sú dvaja

synovia<< (3130 (púaengste Š'v cry/391m

Bem, oůx. ůnoi 860; Or. 37, 2). Ale úplnú

jas

.nosť ani on nepriníesol do 'fkristologie, lebo
hovorí o

smiešaní

v Kristoví

(ylim, KPŽ-TL;

Or. 2, 23); úplné vyjasneníe prináša len r:Íre
gor Nysan—ský.

Pannu Máríu nazýva bohorodičkou & ho
vorí, že kto by to popieral, je ďaleko od Bo
ha. (Ep. 101.)
Jeho [náuka o dedičnom h'ržechu je dole—

žitá, ale nie je bezchybná. Výslovne učí, že
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hríech prvého človeka prešiel na potomkov
(Or. 22, 13) a následky jeho Vidí v poš'kvrne
ní ducha, porušení póvo-dnej harmónie v člo
veku, v poruche sociálneho sveta & “konečne
V smrti. 0 novorodeniatikach' lhovorí, že sú
nevinné & že [nebudú trestamé. (Or. 40.) Keď
nehrozí nebezpečenstvo, netreba ich krstiť,
len .po 2-3 rokoch. (Or. 40, 28.) Kto túži po

krste, ale ho nepríjme pre nedostatečný vek
alebo pre náhlu smrť, nedostane sa sice do
pekla, ale ani do neba. Neuznáva teda ospra—
vedlňujúcí účinek krstu 'ŽíadOSÍÍ.(Or. 40, 23.)
V liste svojmu príatel'oví 'biskup—ovi'kla
sickým spóso—bomopisuje obetný ráz omše
svatej: »Nez.dráhaj sa za mňa prosit, keď
svojím slovom vyvoláš Slovo (Logos), keď
nekrvavým rezom noža svojho slova sekáš te
lo Pána<<. (Ep. 171.)
LITERATURA: SBIERKY: Migne, P..P. gr. sv. 35-38.
— Dr. Stahr, Šw. Grzegorz z Nazjanzu, Listy, P. 0. K.
Tom. XV, Poznaň. — Bardenhewer, Bibl. d. Kirchen
vtiter, 59. — STÚDIE: Fleury, St. Grégoi-re de Nazianze
et son temps, Paris, 1930. — Gallay, Langue et style
de St. Grégožre de Nazianze dans sa correspondance,
Paris, 1933.— Sajdak, Die Scholtasten der Reden des
Gregors v. Nazians, V »Byzantinische

Zeitsch.<<, 1930. —

Pinault, Le platonisme de St. Grégoi're de Nazianze,
La Roche-Sur Ion, 1925.
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S'v. Gregor Nysanský.
Srv. Gregor,

mliad'ší 'brart sv. Bazila', rn'a'ro

dil sa okolo r. 335. Vyohovaný Goolv rodičov
skom dome =bnatom Bazi-lom, ktorého nazý
va »o—tcom'a učítelljoma. Venoval sa stavu

kňazskému a za mliadí 'bol ordinovaný na
lektora. Ale čouslkorozmenil svoje lpo—voljanie.
Stal rsa rétor-om a oženil sa. Na nahová-rlazníe

brata Bazila ea Gregora Nazianzského vzdal
sa rétorstva a odíšíe'l do samoty- na 10 ro.-'
“kov. Keď sa stal jeho lbrat :Biazilmetropoli-
tom V Cezareí, vysvětil Gregora r. 371 na
biskupa nysan-s'kého v Kapadocii. Vo vedení
svojho biskupstva neprejavíl 'dos'uatočznú
szehlosť,

.preto !ho 'Bazí'l 'víafc ráz rpoíka'rhal.

Dostal sa do tuhého “boja nsaríánmi a- na čas.
musel oofustiť svoje fbís'k'unstvo. Vrátil $a len:
po smrti .císára Valenta. R. 381 bol na sne—
me carih-nadskom, kde svojimi teo-logíokými
a fíloz-ofíckými v-edomosťanú vzbudil
všeo—
'becxnrú.poz-ornosť. Biskupí ho .pomenov-alí »ot
com ortodoxie<<.Další jeho život je neznámý.
L'efn lkedy-“tedy sa objavi-1 v Caríhrade ajko
rečníak n'a. pohreboch významných osobností
(manželky Teoďonzia I. a jeho dcery). Zomrel.
okolo r. 395.
Sv. Gregora Nysanského pootili mefnom
»mystijk .a.filozofa. Jeho velký význam. \: teo
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logií je v tom, že rozumem :hlfboko rprenilk01
a odůvodnil učemie Církvi najma o Naj'sv.
Trojici, o pozna-ní Boha a o zemí'tvyichvstamí
tela. Ako špekulva'tívny myslí-tel usiloval sa
organicky spojiť a oedóvodniť teto-logické uče

nie. Jeho definicie sú presné a pos-tmp me
todický. Bol neoplatovnilk & Origena považo
val za svojho majst-ra. PravdJa, jeíhlo velkým
omylem sa vyhýbal ia opravil ilch, ale načis—
to sa z nich nevymanil.
Neibol to praktický človek eko sv. (Ba-zil,
ba vo vedení svojej diecézy prej avoval ne
obratnost. Nebel rečmíkom ako Gregor Na
ziranzeký, ako filozof prevýšil oboch.
Aiko spisovatel bol činný 'V kaiždom od
vetvi teologie, venoval sa hlavne doplnenífu
a ofbhájemiu knih svojho brata Bazi-la. Jeho
spisy delíme na exegetické, dogmatic'lm-apo
lemidké, asketické, relči a listy.

'Elxeg—etické Spisy:

Gregorove 'Vý

klady, podob-ne aklo Origetnove, sú alegoric—

ké. Je !boh'atý v myšlienkach a postrehoch,
ale s vedecké—hostanoviska práve pre Výlučne
alegorický smer jeho výklady nemajú vel“—
kej (ceny. Spis Explanatto apOZOgetica,žn he
xaeme'ron, napísaný okolo r. 380, doplňuje
B'azil-ovo dielo podobného názoru. De vita
Moysžs, napísané Ekonoomživota, predstavu
j 'e Mojžiša aim preddbraz dokonalého kres
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tana. In Psalmo'rum žnscriptžones opisuje ces
tu dokonalostí, (ktorá má 5 s-twpňov. Podla
toho sostavil aj svoj mrílišný alegorický vý
klad v 5 knihách. Vo forme homílíe podá-va
výklad ku knihe Pieseň piesní a V obraze
sv1audbyvíudí spojenie Iuds'kej duše s Bohom.

Výklad o 8 blahoslavenstvách a o modlitba
Pána j popretkávaný pádnymi porovnani-a
mí a prí-kladmi zo sv. Písma.

Dogmaticko-polemžcké spisy:

Oratio catechetica magna pom-stáva z prolo
gu & 40 kapitol. Složil ju no caríhradsk-om
sneme r. 381. Mala slúžiť ako rukováť kres
ťanským učitel'uom[prí vyučovaní katechume
nov. Špekulatívne podáva -v nej hlavně dog
my kresťanstva, ktoré majú presvedčiť žídov,
pohanov & heretilkov o íkresťarnskej pravde.

Je to vlastne dogmatika; látku rozdelil na
odseky: &) o Bohu a o stvoreni, b) () vykú
pení, c) o svi atosti nkrstu a .o Eucharistii.
Contra Eunomium. Na Bazílovo dielo, [kto
ré malo podobný názov, odpovedal Eunómius
spísom »Apologia apo-logíae<<.Bazil medzitým

zomrel, preto obhajoby Bazilovej ujal sa
Gregor. V 12 knihách dókladne vyvrátil Eu
nómia, doplnil a prehÍbil učeníe Bazilovo na
jma o bo-žstve Syna a Ducha Svatého. Toto je
najlobšímejšie dielo Gregora Nysarrského. Na
písal ho okolo r. 381.
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V spisoch Anti'rrheticus a Contra Apolli
narium vyvracia apolinarizmus. Dokazuje, že
V Kristovi nenastúpílo na miesto 'J0Ú3Logos
&že telo Kristovo nesostúpilo s neba. Vo Via/—
cerých malých spisoch sa zaoberá učením o
Najsv. Trojici (Quod non sint tres díi; De

fide; Adversus Graecos; De Trinitate ad
Eustathium).
.
De anima et resurrectione. Napísal ho po

r. 379 vo forme rozhovoru sovsestrou Malkri
nou. Po smrti brata BaziLa Gregor sa utia'hol
do Pontu k sestre Ma'krine, |ktorá ležala na
smrteI'nej posteli. Vyvinul sa medzi nimi roz
hovor o smrti 'a o posmrtných veciach. Sv.
Gregor podáva v rozhovore srv-ojenázory 0
duši a o jej nesmrtel'nos—ti,o zmřtvych'vst-aní
& o konečnom obnovení všetkých rvecí.

Z asketických

diel najvýznamnej

ší je spis De virgim'tate, v ktorom všeobecne
hovori o dokonalosti, najma () panenstve ako
základe čno—stnéhoživota. Podáva praktické
pokyny, ako zachovať čistotu.
28 má — obsahu dogmatického, morálne—
ho, panegyrického, príležitostné reči na vý
ročité sviatky a reči |pohrebné.
26.listov — zváčša obsahu súkromne osob
ného. V liste o jeruzalemských pútíach kar
há neporiadky a zlozvyky?pútnikov a neod
porúča častéa-putov-aníe.
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Učenže. Človek móže Boha poznat, leíbo
má v sebe i niečo duchovně-ho, teda Boshu po
dobného.

Na'k-o'Fkvov poznávaní

je ondJkázaný

na pom-onesmyslov, móže sa Iahko pomýliť a
je nakleonený v stvoreni hfaaldať StVnO-rrtel'a.
Pred omyl-om -ho chrání zjiavefnie ——sv. Pís

mo — ako »hlas Ducha Svátého<<a ústne po
daníe. (Eun. 7.) Bezprostredné videnie Boha
začína do istej míery už tu na zemi, totí'ž vte—
dy, keď je duša Olčístená & Duchnom Svátým.
posvží'tená.

V tom je anna-jrv'alčšíe
'bl'aJh-o-človeka.

Ale I'udsiká d'uša nemůže úplne oháspať Boha,
lebo konečné nemo—žepochopiť Ne'k-onečného.
(Beat. 6; Ora't. cant. 10.)

Učeníe o Najsv. Trojici zdokonalil tým, že
poldfa Platóna pripisov-al všeolbecným pojmem
reá-Lnu existenciu. ROIbílrozdiel medzi priro
dzen-olsťou & indšlviduom. Horvorí: Pet-ra, Pa.-V

la & Bzamalbáša spolu treba nazývat? jedmým
človekom,

&nie troma Íuďmí (VJ-TdTČ &VWMVOG

eu; &vopmog). Preto je jeden Bo[h .a tri božské
Osofby. Každá :z božských Osob je pravý Bolh,

ale nie sú traja Bovhovía,lež len jeden Boh, lebo
tri Osoby majú len jednru podstatu. S'V.Gre
gor označuje Syna ako >>jednonodeného<<.Tým
»lpl-odenýaznamená výlučne Syna. Duch Svá—
tý >>vyc_hádza<<
z Otaoa skrze Syna. (De Trin)
Ulčí, že V Krí-stovi sú d've prírodzenosbi,
ktoré znie sú smiešan'é v jednej podebat'e (ŽV
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Wpócwrvov,360 ?ÚG€1€;Eu-n. 5). Preto

je možná

komunikácia idiom. Proti Ap-olináríovi doka
zuje, že ludská prírodzenosť Kristova je úpl
ná, tedra Kristus má i l'udskú dušu. Keby Kri
stus nemal Iudrskej duše, alko uičíA-polináríus,
nebol by vykúpený celý človek. Panna Má—
ría je skutečne

&sordxog & nie ávůpwnoróxoq.

(Ep. 3.)

Greg-orovo eschatologžcké učenie sa velmi
podobá učeniu Orígenovmu. Proti Árínov-iprí
zvukuje síce rtoťco'žnosťtela, \k-to-ré vstane
zmřtvyoh s terajším telom ('Opíf. 27), ale apo—
katastázu, t. j. “konečné srniiefrenie za'tra-te—
ných s Bohom a tým a—jdočasnosť pekelný-ch

múk hlása podobne ako Orígenes. (Cat. 26'.)
O Eucharistii
okamžiku,

*hOrvo-rí:»Verím, že ehlíelb 'V

“keď je 'k-onzelkrov-aný

(O'CYMČČFBVOW)

pramení sa V Telo Slovaa. (Or. cat.)
Greg-or je velmi sociálme založený, čo sa
javí najma v jeho cnáfhl'uadena otro'kov. Je
nesmysel — hovorí — chcíeť kúpiť za malý
penilaz obr-az boží (človeka), ktorého. .drušamá
VáčšLucenu než celý svet. (De anima)
LITERATÚRA: SBIERKY: Migne, P. P. gr. sv. 44-46.

-— Nemecky: Bardenhewer-Weymann-Zellinger, Bibl.
der Kirchenvdter, 56. — ŠTÚDIE: Bayer, Gregors v.
Nyssa Gottesbegriff, Giessen, 1935; — J. Lenz, Jesus
Christus nach der Lehre des hl. Gregor v. Nyssa, Trier,
1925.— W. Vollert, Hat Gregor von Nyssa die pauli
nisoh'e Eschatob'og'te *v'erdn'derb? „mheologlsch'e

Blát—
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ter<<, Leipzig, 1935. — Mérldler,

L'influence

de la se

conde sophistique sur l'oeuvre de Grégoire de Nysse,
Rennes, 1906. — Gronau, De Basilio, Greg. Naz. Nys
senoque Platonis žmitatoribus, Góttingen, 1908.

HLAVA III.

ANTIOCHIJ SKÁ ŠKOLA — ŽIACI ŠKOLY
ANTIOCHIJSKEJ

Árius.
Narodil se r. 256 v Libyi. Bol žia'kom
Lu-ciána, zakladatel'va školy. Okolo r. 310 stal

sa kňazom V Alexandrii. Lucián ho soznámil
s adopcianiz—m-omPavla Samosatského, a pre

to dostal sa do sporu s biskupom Alexan
drom, íktorý ho podvrátil na synode alexan
drijsfkej r. 320. I nicejská synoda (325) za

vrhla jeho náuku. Uchýlil sa najprv do Pa
lestiny; .potom odišiel k svojmu priateI'orvi
biskupovi Euzebiovi do Nikomedie, |kde na
pisal na ro-zšírenie svojich náulk spis 971951
hostina). Cisárovi Konštantínovi predostrel
dosť nejasné vierovyznanie, na základe kto
rého cisár ho rehabilitoval. Pravda, Atanáz
to podvrátil. Priatelia vymohli mu prijatie
medzi ca-rihredské duchovenstvo. Árius užsa
chystal slávnostne nastúpiť svoje miesto, keď
náhle zomrel r. 336.
Árius bol človekom velkej inteligencie,
povahy vážnej & prísnej. Reč jeho bola la
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hodná a presvedičivá. Tieto Skvelé Vlastnosti
holy spojené s velkými chybami. Bol velmi
pyšný a rád sa pretváral. Z jeho spi-sov-osta
"10 v -díelaeh Atanázových niekolko zlomko-v
z Galsiac, dv-a listy biskupovi Euze'biovi z
Nikomedie a Alexandrovi a ví-erorvyzn'aníe,

ktoré predostrel Konštantínovi.
Jeho učenie v krátkosti obsahuje asi toho:
a) Both je jediný

a neplo.ditelný(áYŠVVhT0G)

O svoju podstatu sa nedeli s nikým.
Všetko, čo existuje okrem jediného Boha,
je sbvorené

vól'oru lb—otžou
z ničeho.

'b) Slovo (Log-os) je \pmstcredn-íkom medzi

Bohom a svetom. J estvorvalo skór ako čas,
ale nie je večné. Bol čas, keď ho nebolo: fuitt
tempus, cum Verbwm non fui=t.
.
c) S—l-ovo
je stvorené z ničeho, a keď sa
predsa hovor-í o- jeho splodení, má sa roz—
umíeť synovstvo adqp-tívne.
.d) Slovo je menšie než Both, ale dokona—

lost-ou prevyšuje všetky stvorenia.
Apoliná'ržus z Laodžcey.

Narodil sa okolo r. 310 v Laodicei pri An
tiochii. Študoval fil-ozofiu a oduševňoval sa
za Platóna. Ostro sa postavil .proti l'aodicej
skému biskupovi, ktorý “sa průkláňjaallk aria
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nizmu. Spolu so svojím ot-com napisal viac
spíSOfvproti ari'anizmu. Biskupom v Laodicei
sa stal

ork-olo r. 360. Usiloval

sa Olbha—jo-vať

božstvo Slova proti Áriovi, ale zašiel tak ďa
lek-o, že pOIpieral v Kristovi úplnú Iudskú
priro'dzenosť. Jeho učenie zavrhol carihmd
sfký snem r. 381. Zomrel olkolo r. 390.

Apolinárius mal zriedkavé kvality. Vyni—
kal v teologii i v profánnej vede; bol to člo
vek vážny a =hllb0!kozbožný. Ako spisovatel
pracoval najm'á na poli exegézy, pričom po
laačov-al v smere školy anti-ochijsfkej, usilu—
júc sa o doslovný výklad. Sv. Hieronym m-u
pripisuje »nespocčettné množstvo<< spisov o sv.
(Písme. Ostalo po ňom len nie'kol'lko zlomlkov
a citáborv.

Zachovaly sa zlomky íku Knilh'e Príslorví,
Izaiášovi a k listu sv. Pavla Rimanom. Ce—
lá sa zachovala Paraf'ráza k Žalmom, napí
saná v hex-ametrooh. 30 knih pro-ti neoplato
niEk-Ofvi
Porfírorvi sa celkom ustnaltilo; len Hie

rony-m iclh spomina. Spis o Nla'jsv. Troji-oi,
ktorý je medzi fkniham—iGregora T-auma-tur—

ga, patrí Apolináriovi. Zo 'spui'sovsv. Gregora
Nysanského (Amtirrheticus) možno usu-dzo
vať, že Apol-inárius napisal ešte mnohé iné
Spisy, které obsahovaly lbludné učenie kris
.tologiclké.
Učenůe. Zpočia-tku Apolinárius

Vůbec po
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pieral v Kristovi stvorenú dušu. Neskorš-ie
prešiel k 'trichoto-mii & hovoril, že člorvečen—
stvo Ježíšovo malo telo (trápí.) a n—ižšiudušu
(anima uanimali's, “LUX-73),popieral však dušu

rozumnú (voůa) na miesto ktorej nastápilo
v Kristovi Logos.
Diodor z Tarzu.
Narodil sa okolo r. 330 v Tarze alebo An
tiochii z poprednej rodiny. VAténach &V An
tiochii si získal důkladné vednomosti [teologic
ké i profánne. Vefnorvalsa asketi-ckému živo
tu. Bol .a-rohimandritom mníšskej spoločnosti
blízko Antiochie. Slovo-mi rpísmom hájil kres
ťanské učenie, kto-ré práve vtedy vel'a trpelo
i od poh-anov i od heretikov. R. 378 stal sa
biskupom v T-acrze.Ako biskup, zúčastnil sa
na smeme carihra'dsk-om r. 381. Zomrel r.
394.

Diodor s-a tešil' ešte za živa & tiež dlho po
smrti velkej au-torite, kým sa nedokázalo, že
je Vlastne spolu s Teodorom z Mopsvestia
póvodcom |bludu nestoriánskeho. Bol neoby
čajne pracovitý. Exegetizoval celé sv. Písmo,
pričom sa držal výkladu gramaticko—historic
kého. Z jeho výkladov zachovaly sa len
zlom-ky.
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Učil, že Syn Boží býval tv »sylnovi Dávi—
d-ovo=m<<“alko v kostole.
ni-zmu.

Bol otcom

nesto-ria

Teodor z Mopsvestia.

Narodil sa z ibolhatej rodiny antioohijskej
okolo r. 350. Jeho spolužialkom bol sv. Ján
Zla-boústy. Chcel sa ven-ovat povoLarni-uprá'v
nickému, ale na n-th-orváranie svojho pria-te
Ya 'oldišiel do kláštora. Do r. 392 účinkoval
ako kňazz V Antiochii a zasahoval i do dog
matických sporov. Neskoršie stal sa ibišku
p-om v Mopsvestiu & spravoval túto- diecézu
až do svojej smrti r. 428.
Ako spisovateI' stál pod vplyvom svojho
učí-tela Diodona. V boji proti napolin-arizmu

dospel k mylnému názoru, ktorý spolu s ne
s-torianizmom bol odsúdený na sneme efez
sklom r. 431. Okrem ;pomýlenie V kristol-ogii
popieral aj dedílčný hriech, čím tkliesrnil ces
tu ' pelagianizmu. J etho verným žialkom bol

Nestorius, pio-dra ktorého je pomenovaný
kristo-logic'ký blud.
Teodor exegetizoval skoro celé sv. PiSmo
metódou gramatickoJhi'stori-ckou, ale z jeho
spisov celé sa zachovaly tv»preklade l'atinskom
len výklady 'k malým prorokom & k malým
15
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listem :sv. Pavla. V preklade sýrškom máme
jeho komentáre -k evwanjeliusv. J ánJa. Z ost-at
nýc-h jeho dogmatických [prá-c zachovaly sa

len zlomky.
Nesto'ržus.

Bol epóvodu akis-te perzskélho-. Aiko mnich

získal si v Germanicii ('Sýria) & v Antiochii
svovjím reční'ckytrn nadaním vellkú oblúbe
nosť. Gis-ár Teodozius II. povýšil ho na pe
triarcchu V Carizhra-de r. 428.

Proti bludárom postupoval bezohl'adne,
ale čoskoro aj sám upadol do ibludu a koncil
efexzsiký —hosesadil

ako »berzbožtného učitel-ae..

Cisá-r ho poslal do 'vyhnamstva do Egypta,
kde r. 451 zomrel.

Popieral komunikáciu idiom v Kristovi
a neuznával Pannu Máriu za ibohorodičku
(ůeovóxogy Učil, že človek fv Kristovi sa me

nuje sice Synom Božím a teší sa božslkej
úct'e, ale musel si ju na zemi zaslúžíť; cel
kom ju dosiahol len po svojom zmř-tvych—
vst-aní. Popieral teda fyzidkrú jednotnost Kri
stovej osoby.
LITERATURA: Cayré, Patrologie 1, str. 299, Paris;
1931. '_—Lietzmapn., Apollinaris

von Laocltcea und _se-ine

Schul'e, Timingeh, '1904. — fAbi-ahamovšld, Umma
2-26

chungen

zu Diodor von 'Tarsus, »Zei'tschr. !. “neut.

Wiss.<<,Giessen, 1931.— Abrahamowski, Neue 'Sch'riften
Theodors v. Mopsuestia, »Zeitschr. 13.n. Wiam, 'Gies—
sen, 1934.

So. Ján Zlatoústy.
(Doctor Eucharistiae. )
Najskvelejš'ím predstavitel'om antice-hij
skej školy je sv. Ján Zlatoústy.
Narodil sa asi r. 344 v Antiochii, kde jeho
otec bol vysokým vojenským hodnostárom.
'S'koro po Jánovom narodení otec zomrel.
Maťka Antúza sa znovu nevydala preto,
aby sa úplne mchla venorvať vý-ohove svoj
ho -sy'n=a.Klasické vzdelanie získal od zna

menitého rétora Lifbánia. Chcel sa veno
vať práivnic'tvu, ale na nahováranie svojho
'p'riateI'vaBazi'la uchýlil sa do samoty, aby sa
ven-oval m-o'dlitfbe a štúdiu

sv. Písma.

Po—

dl'a vtedajšieho 'zvyku, ktorý neskoršie ostro
odsudzoval, prijal sv. krst len hod.-nenesko—
ro, asi r. 367. Kým m'aťka žila, Viedol dom-a
asketický život. Po jej smrti šiel do blízke
ho [kláštor-a,kde bol predstaveným Diodor z
Tarzu. Tu ziska-1 \pre reihohný život neskor
'šieh-o tbludára Teodora z Movaesrhia. Pre

slabé Zdravie sa musel vrátit do Antiochie.
Niaťol'íkovynikal
“H.-at:

*“3

svatým životem, _uičenosťou
- n':

2,443

& výrečnosťou, že už r. 373 ohcelí ho spolu

s Bazilom vysvátíť za \bískupa. Ján len úte
kom vyhol sa na istý čas tomuto úradu. R.
381 ho vysvětil antiochíjský biskup Melecius
za dia-kona &biskup Flavíán r. 386 za |kňaza,
prideliac mu k-azatelsíký úrad V hlavnom kovs
ltole Antiochie. Tento úrad zastával 12 rokov
& získal si ako kazatel svetová meno. Za
týchto dva-nást? .r-okorvvelmi 'bol činný aj li

teráme. Po smrti carihradského patriarchu
(397) dal císár Arkádiu-s J ána lesťou priviesť
do Carihr-a—du& vysvětiť za biskup-a', hoci sa

tomu protivil. R. 398 bol intronizovaný.
Hocí Ján len s nevól'ou prijal bisfkupstvO,
jednako sa dal celou dušou do práce a za—
čal odstraňovat ohyby caríhradskej církvi,
v ktorej se velmi rozmohly svetské vplyvy.
Ostr-o vystúpil „proti simoniackým biskup-om
svojho o'kolia a v tej-to práci za čas mu šiel
poruke aj císársky d-vor. Ale keď se obrátil
aj proti vplyvným úradní'kom císárskeho
dvora, ktorí využívali Ar'kádíorvu slabost a
utláčali l'ud, popudil proti sebe cisársky
dvor. Na nešťastíe sa práve vtedy vyostril
spor medzi ním & otífbažným Teofílorrn, pat

riarchom alexandrijským, pretože se ujal Te
ofil-om vyhnaných egyptský-ch mníchov. Keď
Ján kázal prorti ženskej pýche, cítila se tým
ura—zenou cí'sárovná
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Eudoxi—a. 'Prívolal-a

ale

xandrijské'hro patriarchu TeofiLa, ktorý r. 403
svolal synodu

zv-anú »Pri dubea

(šmí-ŠQUV
).

.Predsed'ál jej s J ánom znepriva-telený Teofil.
Pri'sediac-i biskurpi, deho osobní nepra'úníci,
prip-isov-ali J ánovi urážku Veličenstva & roz
ličné iné hríeohy, & preto Lho-sosadili. Ar

kádius potvrdil rozsudek a Ján musel ísť do
vyhnamswtv-a.Každý sa tešil jeho sosadeniu
o*k—rem
I'udu, ktorý si ho tpre jeho spravedli
vosť veI'mi olbl'úbil. Náfhle zemetrasenie na
toI'k-o nvastrašilo cisárovn-ú Eudoxiu, že žia
dala Ján-ov návrat. Ale smie-renie trvalo so—
tva dva mesiace. Keď pri posv-i-ac'kesochy
císárovrnej, postřavenej 'V blízkosti kostela,

dopustil sa Iud neprístojností &Ján sa pono
sov-al u mestská—hoprefekta,

Eudoxia to po

važovala za útok na svoju osobu-a vynútila si
u Arkádia jeho opětovné sbsadenie. Márne
protestoval proti tomu pápež Inocent I. a
celý západ, Ján musel ísť d-ovyhnanstva na
velmi odI-aahlémiesto v Malej Ázii. Jeho prí
vržencov, zvaný-ch >>joanitov<<,surovo prena
sledovali a vraždili. Keď-že vostájvalV listov
n'om spojení so svojimi .prívrženeami & mno

hí ho navštevovali, dal ho oisár r. 407 od
vliecť k Čiernemu moru. Ale podlomené
Zdravie “utrápeného lS'VátC-a
to už nevydržalo.

Zomrel na ceste dňa 14. sept. r. 407. Jeho
ostatky slávnloýrstne.
priniesli do Carihradu a
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uložili v hlavni-omkostele. Pri tej príležitostř
cis-ár Teodózius II. mřutveíhoverejne odpro
soval za uiblí—žerria,které mu spósofbila. jeho

matka Eudoxia.
Slafbá telesná

konštruíkucia' sv. J á-na škrý—

vala n-aj'váčš'ieího .dulcha východnej
cirkvi,
ktorému &&na Záplade vyrovná jedine sv;
Augustín. Bol nepaťcmej postavy, ale m-al ži—
vé, 'hlboké oči. Vo svojej živdtospráxve boI
vefmi prřsmy nielen k sebe, ale aj k- iným.
V 'zaobchád'za-ní s Iuďmi fbol oďmera-ný, ba až.
chladný, ale vždy spravodlí'vý. Mal dolkonlale'
vyvinutý

cirt pre zodíp-onvedrn-osť
& úradinú po

vinnosť. V reči a v nok-ov-aniaoh \bol smelý,
otvourerný &prostý. Vytýka-Ií mu až bezohřaď-v
nos'ť. Netbol duchom špekulatívmym va filozo
fom alko Gregor Nysansiký. Filozofie, repre-—
zentowanej novoplatonizmom, sa obával, 1ebo=
videl v nej posledné Lhradlbypohanstva. Zbož-
moesťpovažoval za jedinú opravdivú fílozo-—

fiu.

Jeho rovesní'ci, ale“ hlavne nesko-rš-í svet,
videl v ňom »stÍp Girikvi a fa'kru pravdy<<.
Svoje opravdifvé pole nachádzal v dušpas—
tierskom úrad'e & n'ajmía'.na kazateÍ-nici. Je?
bezpochyby Iraxjváčším kuazatefom východnej
cirkvi. Alko kaz-ate? nenapoddb—ňoval antic
kýdh rétormr; protívila sa mu ich t-eatrálunosť.
Vytvoril ideál fkresťamSkéhOkazatel'a. Jeho
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reči sú neobyčajlne obrazně, pútavé a lahko
srozumitelné. Nerád teoretizoval, rvšade hIa
dual praktický

vztah. Preto i keď [k—ázzal
dlho,

jeho slová neunavily. Chcel vplývať obsah-om
svojej reč-i, prednesom. Najgeniáhieijšie sú
jeho príležitostné rečí. Účinkoval cviac na
srdce ako na rozum.
Svoje reči napisal, ale dlhšie pred nimi
medito-vál. Obecenstvo vychovával, (albyriad
ne počúval—okázne. Na Východe bolo zvyikom

že plri kázni obecenstvo prejavocvalo svoj sú
hl-a's“tlieskaním. Sv. Ján sa proti tomu ohra
d'zuje: »Tu nie je divadlo, unie ste tu preto,
a'by ste videli hercov.<<'(17. Mt 7.) Ako Spi
sovatel je po OrigenOVi najplodrnejší medzi
výdh-o—dnýmispisovatelmi. Spisy svoje zvěč
ša diktoval. Vá'čšinuuz nich utvoria výklady
sv. Písma vo forme homilií, ale má i vel'a
úvah & listov. V exegetických spiesoohsa pri
drží-av'almetody historicke-gramatická. Ani
jeden cirkevný spisovatel nevysvetlil svá-tý
mext dó-kladnejlši'e & pfalktiokej'šie

alko sv.

Ján.
Homilie. Máme z nich asi 700 .k textu
Starého a Nového zákona. Sem patrí 76 ho
milií ku Geneze. Predniesol ich v Antiochii

v r. 386-88. Sú naijdókladmejším (komentárom
ku Geneze. Od sv. Jána máme výklad 60
žalmuv, ktorý vyniká hlbo'kosť'ou myšliecnok
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a elegantnou rečou, ďalej tri homilie o Dá.
vidovi a Saulovi, dve homíl'íe o prorokoch
(De obscurit-ate pro-.phetarum) a 6 homilií o
Izaiášovi.

z knih Nového zákona vyložil evanjelium
sv, Matúša V 90 h-o-míliá-c'h,ktoré predniesol

v Antiochii okolo -r. 390; evanjelium sv. Já
na v 88 homiliách z r. 389, v ktorých pole
mizuje s .aríárnmi. 55 homilií ku Skutkom
apoštolským z r. 400 sú čo do formy slajbšie
spracované než predošlé. K listom sv. Pavla
složil sv. Ján 250 Ihomílií, ktoré sú nejlepším
komentárom k listom tolhto apoštola. V nich
sa prezrádza duševně rpríbuzenrstvo sv. J ánla
Zlatoústeho

s apzoštolnomPcaivlom. Skvele je

komentovaný unajmá list Rimanom. Sv. Izid-or
z Pelúzia hovorí o ňo-m (Ep. 5, 32): »Keby
ho :b-olchcel sám božský Pavol vysvetlovat,
nebol by to lepšie učinil.“
Okrem exegetických homilií máme od sv.
J án-a vela ikázní, napí-sanýcxhz rozličných prí
ležitosti a na rozličné témy. Dogmaticko-pole
mického smeru sú Homilžae octo contra Iu—
d'aeos, napísané proti kresťanom, ktorí slávili
vellk'onočné svia-tky spolu so židmi. V ndiele
Homiliae XII contra Anomaeos kamhá pýchu
.aJriánov vo vysvetlovazní 'fbožícih -tajomstiev.

Dokazuje komsubstanlcialitu B'o'ha Syna s 01:
c-om.Homilžae XXI de statuis povedal antio
232

chij-skému

l'udu r. 387. Bud v rozh-o-rčeno—sti

nad neznesi-tel'nýmí daňami zničil sochy ci—

sárskej rodiny .a očalkával trest. Z tejto prí
ležitosti sostavil ssv.Ján aj osobitnú reč, kto
rú pred-niesol cisárovi Teodózioví bis-kup Fla
viám, na čele deputácie,

lktorá mal-a modprosiť

cisá'na za urážku. Reč pohla :císára k slzám
a dosiahl—asvoj ciel.

Z panegyrilokých rečí sú najskvelejšie 7
rečí o sv. Pavlovi, v [ktorých najdokonalejšie
nakreslil apo-štolov obraz. Sv. Ján bol jeho
nadšeným ctitelnom a obdivovatelem. Složil
chváloreči aj o iných svátooch Starého a No
vého zák-ona. (Jó'b, Eleazar, J udáš Macha—be"
ský, sv. Ignác z Antiochie a-td'.)

Okrem toho máme od neho mnoho ,prrí
ležitoshných rečí na 'výnočité svia-t-ky. Vyniká

najma reč, povedaná na Božie narodem'e 25.
dec. r. 386, V Ikutorej spomín-a, že tento sv-ia—

tok je v Antiochii sotva 10 rokov známy a
dostal sa na Východ z Ríma.
Sv. Ján napisal vela úvah morálneho ob
sahu. Priatel'ovi Teodor-ovi poslal dve knihy.
Adhortatžo ad' Theodorum lapsum, v ktorých
sa usiluje Teodora, neskoršieho biskupa v
Mopsvestiu zpět získať kláštor-nému životu,
ktorý bol opustil, a spis Adversus oppugna
tores vitae monasticae, napísaný po r. 376,
keď 'sa cisár Valent dopustil násilenstva pro—
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ti mní'chom. V ňom kreslí vznešenost? rehol'
ného [života a žiada rodičov, aby nerobili sy
nom ťažkosti, keď sa chcú zasvětiť rehofné
mu životu. De virginitate vysrvetluje slová sv.
Pavla (I. Cor. 7.), že stav manželský je dob—
rý, ale panenstfvo lepšie. Panenstvo je pred
pokladorm (dokonalosti. V spise De non ite
mndo coniugžo odpowúč-avd-ovám, aby zosta
ly v-o 'Vud-o'vskozmshave.

V 6 knihách o kňazstve kreslí vo forme
dialogu medzi sebou a sv. Bazilrom vysokú
hodn-osf fkň-aza a jeho velké povinnosti. Na
značuje t_u aj dóvod svojho úteku, keď mal
byť vysvátecný za biskupa. Kňaz má byť svá
tého života, musí mať veEkú múudro-sť& skú

sen'osť, (ktoré vlastnosti on sám vo svojej
skromnosti si nepriznárval.
V spisooh Contra Iudaeos et gentiles a

Contra Iulianum et gentiles dokazuje sv. Ján
božstvo Ježiša Krista tým, že na ňom sa sp1-
nily všetky predporvede prorokov.
V spise o výchove dietok žiada od rodi
čov starostlivú výchovu diebok, lebo ine'do
statok výchovy spósobu'je nepokoje medzi

kresťanm-i.
Listy SV. Jána Zlatoúrsteho, počtem asi
240, p-o-chádza'júz jeho druhého vyhnansbva
a deli-a sa na historické, potešujúce, doporu—

čujúce a rodi-nné. V nich sa projevuje jeho
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velký ďuch v (pokojných dňodh i ťalžkých
dhvíEarchnavštívenia.
rSV. Ján-ov—ípripisovamá

Liturgia,

V kto-rej:

grécka církev :dodlnesodbavuje omšu světů
po celý rok (okrem miekol'kých sviastkov), ne—
pochádza od neho. A nesúEhl-a'síani s tým, čo
Zlatoú-s-tyvo svojich spisoc'h hovorí o liturgii

svojej doby.
Učenie. V dobe sv. Jána Zla—toústehobol
ariamitzmu-s už zvá-ěša premožený a nestoria—

nizmus sa ešte len začína-1šíríť. Preto Ján
alkospisovatel :nie je bojovný. Jeho .pero slú
žilo pokojne a vysvetlovalo kresťamskú Vie-—
ru.—Hoci podhádzal

zo školy lan-tioohí-jskej a

najisikvelejšíe ju reprezentoval, nepodI'ahol
bludom tejto školy. Nedal sa strh-núťani blud
mi Origenorvými, i keď 'bol vystavený ori—
genistídkým vvplyvom. Temer vo Všetkom .po—

dáva nauku tak ako dnešná Cimke'v.Najdo
kon'alejšie učí o Eucharistii, preto ho Církev
pomenorv'ala Doktorom Eucharistie. Horvorí o
nej ma nespočetných miastach svojich spisowr
tak jalsne, alko nilk dlosiaI: »My nielen Vidíme

nášho SpasiteIa, ale můžeme ho i vziať do
svojich rúk, požívat ho .a pít jeho zkrv, naj
vnútomejšie sa s mím spojiť.<<(Ln Joan. Hom.
46-.)Hrovorí, 'že v kalichu je to isté, čo tíeklo
z otvloremé'hoboku J ežiša Krista. Kristus sa
stáva přrítOmmýmv Eucharistii skrze pre-me?
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neníe (Heflěěuůpičst), sám je :kňazom na 01
tárí. (82, M-atth. 5.) Premenenie

spósonbLaslo—

vá Krista: »Toto je telo moje<<.Eucharistíu
sv. J án často nazýva obehou, totožnou s obe
tou 'kríž-a. (17, Hebr. 3.)

Jeho kristologža je jasná, najjmá v učení
o spojení dvoch prirodzeností v božskej oso
be Krista. (7, Hebr. 3.) Použí-va síce výraz
antiochijskej školy »Lo-gosbýval V J ežíšovi
člove'ku naklov kos-hole“ (.Ps 44, 3), ale rozhod—

ne prízvukuje, že Kristus je len jedna oso
ba. (7, Phil. 3.) O Panne Márii neužíva síce
výraz 38016209, ale ani nikde netvrdí, že
porodila len človeka-. Ináč vo Svojej mario
logíi niekedy používa menej súcich výrazo-V,
ba pri'pLsuje Maťke Božej l'udské nedokona
lostí, ktoré nemožno uví-esť do súhl-asu s jej
svátostí-ou (istú pýchu =nasvojho Syna, Horn.
Matth. 44). K tomu poznamenal sv. Tomáš
Akvinský: »In verbís íllís Chrysosbomus ex
cessLt<<.(Summa

th. III, 27.)

O dedičnom hriechu sa sv. Ján nevyjad
ruje dosť jasno. Píše: »Krstíme i nedOSpelé
det-i,

hoci

nemajú

[l'll'íecl'norva

(ČLĚLOCPTCYÍÉLOCTOL)p1—e

to sa [naň odvolávali pelagíání. Ale už sv.
Augustín dokázal, že Zlatoústy —tumíeni o
sobné hriech—y,& preto užíva množný počet,
ápapwípawoc. Z ostatnýc'h spisov Zlato-ústeho

vysvítá, že _nepqpieral následky .dedičného
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hrieohu, hoci o samom hriechu &o jeho pre
chode na potomstvo mlčí. (10, Rom. 3.) No
nemal ešte poruke presné výrazy o “dedičn-om
hriedhu, ktoré uviedol sv. Augustín.
O milosti'Ih-ovorí, že je potrebná na (kaž
dý spasitel'ný skutok, (ale človek, majúc slo—
bodnú vól'u, móže sa milosti spmo-tivíť(Phi
lip-p. hom. B.) Milost hož-ia je nezaslúžený-m
darem. (Rom. hom. 16.)
O svžatostžach všeolbecne hovorí, že ich
platnost nezávisí old svátosti vysluhlorvatelřza.

Krstom svátým človek dosiahne odpustenie
hrieohov

a dostane

Ducha Svá-tého. Bir—mlo

vanie sa udeluje vkládáním rú-k. O pokání
píše častejšie, takže s-a dalo naň odvolávat
ako na svedka privátnej spovede. No medzi
plovinnosťami kňaza nesplomína úlohu spove
d-ať. (De sacer-d.) Čo sa týka Sviatosti Oltár

nej, je najlepším učitelom lkresťaaského sta

rorveku.
Důležité je jeho ulčenie o Církvi. Učitel—

ský úrad Církvi je neomylný. (Tim I, 11.)
Církev nezávisí od svetskej rrnoci (De sacerd.
3, 1), je' jedna & všeobecná (Tim I, 11), vy
budovaná na sv. Petrovi (I-nMátth. hom. 54).
Ale o primáte rimskeh-o biskup-a sa jasne ne
vyslovuje; i keď sa pri svojom druhom sosa
dení dovo-láva pápeža Inocenta I., nemožno
to považovat za uznaníe rímslkeho biskup-a
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za najvyššie arpelačné fórum. Podobné listy
polslal Zl-aboústy .a'j iným západným

fbisku

pom.
Učí v-eónosť pekelných múk: »Peklo hrie—
chy nesovtrie, hoci je -večné.<<(17, Hdbr. 5.)
Pr'ísajhu nedovo'I'u-je uaní vo splnavodl-ivej

vecí, a tomu, kto príszkuje
prísahy,

n-evyňmumos'f

Odpovedá: »“IQdeide o prestúrpenie

zákona, nemůže byť reči () nevyhnutnosti;
jedno je potrebné, .a to neuráfžať Boha.“ (Stat.
5, 7.)
LITERATURA:

— Česky:
Praha,

SBIERKY: Migne, P. P. gr. 47-64.

Desolda, Sv. Jana ZL'o kněžství knih 6,

1854. »Na hlubin-w,

:Dr. Birkenmajer,

-r. XX, č. 6—7; XIX, 9—12. ——

Jan Chryzostom, Mowy wybrane.

P. 0. K. Tom, XXII, Poznaň. — Nemecky:
denhewer,

Bibi. d. Kirchenvdter,

Bar

23, 25, 26. — STÚ

DIE: Baur, St. Jean Chrysostome et ses oeuvres dans
l'histoi're littéraire,

Louvain, 1907. — Naegle, Die Eu—

charistienlehre des hl. Joh. Chr., des »Doctor Eucharis
tiaea, Freiburg 1. B., 1900.— Stiglmayr, Die historische

Unterlage de'r Schrift des hi. Chrysostomus uber das
Priestertum, Zeitschrift 1. d. kath. Theol., Innsbruck,
1917.— Bonnsdorff, Zur Predigttdtigkeit des Johannes
Chrys., Helsi-ngfors, 1922. — Baur, Johannes Chrysos
tomus und seine Zeit, Můnchen, 1930. — A. Puech,
Saint Iean Chrysostome, Paris, 1900.—-Marini, Il pri
mato di san Pietro e dei suoi successori in san Gio
vanni Crisostomo, Roma, 1922.

Teodoret, biskup cyrský.

Teodoret je

posledným predstavitel'om

an-tifoc'hijskeij školy, ako zalsa sv. Cyril, jeho

dlhoročfný protivník, je posledným reprezen
tantovm šlk-oly alexandrijskecj . Nev'niká do te
ologitdkývoh otázo'k s takou istotou akxo sv.

Cyril, ale ako exegetický spisovatel ho pre
vyšuje. Ked'že 'bol protivníkem efezského
snemu, nebol nikdy uctievamý alko Svatý, hc
ci vynikal v čnostiaeh. Nebol uznaný ani za
cirkevxné'h-o Otca.

Narodil -sa .po r. 386 v Antiochii. Rddiči'a

ho už -v útlom veku poslali do kláštora, kde
prež-il 30 rokov. Teodor z Mopsvestia iboljeho
uči-tel'oma Nestorius jeho spolužiakom. R. 423
sa stal biskupem v Cyre ned'alek—oAntiochie.
Aikobiskup horliVe vystupoval proti rozličným
bludom & staral sa i o pozemský do'bro'byt
svojich veriacioh. Sám Viedol prísny asketický
život. Na začiatku krist-ol-ogiokýchbludov stál
na strane Nes-tórioweja napisal traktát proti
12 Cyrilonvým protinestoríánskym anatemiz
mom. Ani po sneme efezslkom neprestal há
jiť Nestó-ria. Až r. 435 53. pripojil Ik únii, u

zavretej medzi církvou a školou antiochij
skou. Ako prívrženec Nestóriov dostal sa do
ostrého fboja so stúlpenoalmi monofyzi-okého
bludu,

ktorí

“hlo pdzib'aVitl-i úra'r'du na

»lúpež—
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níc'kom<<efezskom sneme r. 449. Na Chalce
d-ons'kom sneme (451) súhlalsil s odsúdením
Nestória, čím bol rehafbil-ibovaný. Jedna-ko 5.

všeobecný snem r. 553 odsúdil v troch 'kapi
toláoh najjeho spis proti .anatemizmom & nie
kol“ko jeího lázní a listov. Zomrel r. 458.
Teo-doret zanechal značné l-i-terárne dielo.
Jeho spisy sa delia na apolo-getické, dogma
ticko—lpolemické, exegetické a historické.
Ostalo po ňom aj vel-a lis/Dov.V exegetických
spisodh 'sa pri'držiavva pravidiel školy antio
chijSIkej.

Aníolog,etické

spisy.

Teoudoreft
je

posledným kresťansikým apuol-ogétom& svojím

spisom Lžečenžeg'réckych chorób (15leva
ÚBPóCW—SUTU'Á
wxů'nuá'rw)

uzaviera

gréc'ke

a

pol-ogetické diela. Nanpísal ho okolo r. 347.
V ňom uvádza tnáhl'afdy spoh'anlov„&kresťanov
na rozličné teologické & filozofické otázky.
K dogmarticko-polefmidkým spisom patrí

Reprehensžo XII. capitum sive anathematžs
morum Cyrilli a Pentalogium, t.. j. 5 knih
proti Cyrilovi. Zachovaly sa z nich lern 2 lkni
hy medzi Cyrilovými spism-i o Naj'sv. Trojici
a V-telení. Tieto spisy boly odsúdené na 5.
cirlkevnom .sneme. Okolo r. 447 napisal ob
s-a-žné dielo proti

monofyzitizmu

'EpdVLGT'ÁG

vo for-me dialogu medzi žobráckom. a orto
d-oxným krestanom. Pod žo'brákom rozumi'e
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m'on'ofyzito-v, pretože svoje učemie vyžobralí
od dávnejších bl'udárov. Dogmautického sme—
ru je i 10 vrečíDe providentia, v ktorých do—
ka-zu'je & obhajuje božiu prozretel'nosť.

Exegetické

Spisy Teodoretovesú

dvojaíké: didaktické traktáty & komentáre.
Didaktidky — vo forme otázofk .a odpovedi
— “rozoberá 5 knih Mojžíšovýdh, knihu Jo
zue, Su-doo'v,Rút, Knihy královské & Parali
pomenon. Komentáre napisal nkŽalmom, ku
kinihe Pieseň piesní, fk prorokom &listem sv.
Pavla. Jeh-o sLoihje jadmý a hladký. Mnohí
ho pokl—adajú za naljlep-šieího exegétu

keho.

Historické

gréc

spisy. NapísalCirkevné

dejiny v 5 knihách, V (ktorých sa zaoíberá ob
dobím od r. 323 (“kdeprestal Euzebius) po r.
428. Týka sa najrviaic ofblasti antioohijskej.

Uvádza v nich vel'a významných historických
listin. V knihe Dejiny mnichov opisuje život
130 východných laskéto'v. Kompendium

po

viedok heretikov v 4 knihách podáva krátke
dejiny bludárov, počnúc Šimonom Magom po
Eutycha. V piatej knihe stručne rozo'berá ka
tolíeku vierouku .a mravou'ku.
Z jeho významný-oh kázni ostaly i'ba.zlom
ky z (chvála-reší 0 J ánorvi Zlatoústom.
Teodoret

“vraj cnaxpísal rvyše 500 listovv, z

ktorých (ustalo iba 230. Sú vel'mi dóležité pre
II!
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historické poznanie doby, v ktorej Teodoret
žil.

Teodoret sa zp-oči-atkupridržiaval Nestó
ría, teda i jeho učenía. Ako sám hovorí, Pro
zreteI'nosť boží-a určila ho za protiváhu ex
trémov Cyrilových, ktorý bol jeho nepría
tel'orm, a súčasne za \hrádzu !bludov Nestório—

vých svojho príateIa. Preto h'o považoval ne
skor—šísvet ra'z za Ortodoxného, inokedy z'a
he-reti'ka. Neomylný snem (553) ho odsúdil.
N& sklonku svojho žirvota zmenil svoje myl—

né stanovisko.

LITERATURA: SBIERKY: Migne, P. P. gr. 80-84.
— Bardenhewer, Bibiiothek der Kirchenvdter, 50. —
STUDIE: Gunther, Theodoret v. Cyrus und die Kdmpfe
in der orient. Kirche, Aschaffenburg, 1913.— Jůssen,
Die Christologie des Theodoret v. Cyrus, Theologie %.
Glaube, Paderborn, 1935. — Schulte, Theodoret v. C.
ais Apologet, Wien, 1904. — Richard, Un écrit de

Théodoret sur l'unité du Christ aprěs l'incarnation,

Revue des sciences religieuses, Paris, 1934.

HLAVA IV.

Spisovatelia sýrski a arménská.
Z fkresťanstkejliteratúry v reči sýrskej o
krem legendy o. listooh Albgara S—pasitelovi

(Doctrine Addaei) nič nám neostalo z nej
sta-rších kresťan's'kýc'h čias. Čulejší literárny
život sa zaičín-av IV. stor'očí. Jeho vynikajú
cim predstavitelom je sv. Efrém Sýrsky. I

edeská katechetické škola, jatvujúca už od
II. storočia, .prejauvu-je len v TV. storočí v'á-čšiu

činnosť. Z-a'ofberalasa hlavne exegézou podla
metody anttioc'hijsfkej školy. Krilsťologické

spory našly značný ohlas medzi Sýrčamni;
nestolrianizmus našiel svoje posledné útočiš
te práve v ede'skej škole, .dokia'l' j'u cisá-r Zé

no r. 489 nerozpustil. Sý-rsku literatúru cha
rakterizuje mystický smer & poeltizmws; špe
kulácia je na ústupe. Hlavnými predstavitel

mi sýrškej literatúry sú:
Ja kub A'frát (Af rahat)

=(280?-367),

zvaný »perzský mu-drc<<;'bol opá-tom a .bišku

pom alkiste V kláštore sv. Marka pri Mosule.
Od neho máme listy, reči & homilie. Vydáva
svedectvo o kresťanslkej viere svojej oblasti.
Teologického významu nemá.
Hlavným jeho dielom sú Demonstrationes,
16'
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v ktorých píše o |po'-kání,Eucharistii, poste,
modlibbe a o 'božstve J ačiša Krista. Pridržia—
va sa vierovyznania nicejského. O živote du
še po smrti sa rpridržiava náhl'adu sýnrsky-ch
nestoriáno-v: duša do zmřtvychvstania ostáva
v bezvedomí, v akom$i spánku. O Církvi ho—

vorí, že je vybudovaná na Petrovi, ktorý je
»k-niežaťom a pastieroma.
Apo-štolovia sv.
Ján a sv. Jakugb'sú »stíipamia Církvi, sv. Pe
ter jej základom.

Sv. Efrém

Sýrsky

(306?-373)narro

dil sa v Nisibis 'v Mezopotámii z dobrej kres
ťanskej rodiny. Biskup Jakub 2 Nisibis ho
postavil na čelo tamojšej ka'techetickej ško—
ly. Bol len diakonom a zdá sa, že d'alej ne—
postupoval. Keď .sa r. 363 Peržania zmocni—
1i mesta Nisiibins,Efrém sa uchýlil na rimske
územie. Koniec svojho života prežíl v Edese.
Svojím životom a spisovatelé-kým účinko

vaním sv. Efrém si získal vel'kú úctu v kres
ťan—skomsvete.

Sýrčania

ho 1: iievajú

ako

„svojho »proroka, učiteIa a cytaru Ducha Svá
tého<<. Viedol najprísnejší
asketický život.
Odvtedy, ako sa stal reh-ol'níkom, jedol iba
jačmenný chlieb a suché strukoviny. Pil len
vodu. Bola na ňom len koža a kost. Pohl'ad
mal vždy prísny, nikdy sa nesmial. A pod
týmto nepatrným v'ocn'kajš'komsa skrývala
zlatá duša ver-kého mysliteia.
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Mal bohatú a pestrú obrazotvornost. Ten
to dar mu pomáha v jeho poetických spi
soch, ale š-kodil mu v teologických vedec
kých úvahách. Nemal logickej .prísnosti, 'kto
rá je podmienkou “vedeckej jasnosti. Nie je
teolo-gom v u-žšom „slova smysle,

.no je ver—

ným učitel—omomtodoxnej víery. Benedikt
XV. ho (povýšil r. 1920 na doktora Církvi;

Sv. Efrém zanechal vela pisomných prác,
zvácčša obsahu exegetického. Napísal aj vel'a

básní, z ktorých niektoré sa dostaly aj do li
turgie. Ovládal len reč sýrsku. Jeho práce
hneď poprekladali do reči gréckej, koptickej,
arménskej & arabskej. Pripisujú mu vel'a
apokryfov.
Exegetické

dieta: Vylonžil skoro celé sv.

Písmo podla metódy školy antiochijskej. V
póvodine sa zachovaly len komentáre |k :pr—
vým dvom knihám Mojžíšovým, vk Skutkom
apoštolským .a k listao-msv. Pavla. Z ostat
ných spi'sonvmáme len zlomky. Niektoré vý—
klady písal veršom; častejšie .používa v nich

metódu alegorickú.
Jeho poetické d'iela sa zachovaly vo vel'
k'om pečte. Sú to buď ho-mílie, písané met
ricky, alebo hymny. Homilie sú metrické len
natol'ko, nakuol'koriadky majú rovnaký počet
slabik. *Obsahovesú to epické oslavné básne
na církevně svíatky. Pri bohoslužbách ich
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často recitova-li, alebo ich upotreibúval—i ako

duchovně čítanie pre veria-cich. J eho hymny
sú lyrickými chválospevami o božích tajom
stváoh, o svatých, najma o panenstve Matky
Božej. 'Sv. Efréma právom pova'žujú za naj
usilovnejšíeho ospevovatel'a Panny Márie.
Jeho reč -— ako u básnikov sýrsky—chvóbec
— je veI'mi rolzvláčna.

Vplyv sv. Efréma vo východnej cirkvi bol
značný najma so.stránky mravnej a asketic
kej. Základom

jeho rujčeninaje silné prízvu—

kovanie slobodnej vóle človeka. Človek je
stvorený na obraz Ibožítým, že má slobodnú
vóIu. Praro-dičia okrem tohto nat-urálneho
dbrazu

[božieho- mali

ešte osolbitné na—dpri

rodzené dary nesmrtelnosti a múdrosti. Ži
vot človeka považuje za ustavíčný duševný
zápas s hriechom, proti ktorémfu odporúča
zbrane póstu, modlitby, míemosti a čítanie
svatých knih. 0 Matke Božej píše, že bola
pannou ».ante, in et post partum<<. (Carm.
nis. 27, 8.) O Církvi 'hovorí, že 'je nevestou
Ježíše Krista. V eschatologickom učení za

del'uje Iudí do troch tried: svatí (qui sunt
supra judicium), nedokonailí (qui sunt sub
j-u-dicio)a zatratení (qui sunt extra judi-cium).
H-ovorí, že všetci musia prejsť ohňom pekel
ným. Prvým oheň neuškodí, druhých očistí a
tretích zadrží naveiky.
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Z o.statných sýrsJky-ch spisovatelov vyni
ká C y ,).i l l o n a s, básník .a vemý svedok

starej lkresťanskej nauky o omši svatej, 0 ne
poškvrnenosti Mat-ky Bloežeja o úcte svátých
a ich pozo-statkov. R a b u 1a 3 (T 435), biskup

edeský, sa vyznamenal v odboji proti nesto
rianizmu. Písal sýrsky a grécky, v próze 1.
veršo-ch. Z “jeho diela zachovaly sa len zlom

:ky. Izák

z Antiochie

(365-460), oppát

kláštora fblíz'koAntiochie. Vel'ký básnik ako
sv. Efrém. Jeho diela zváčša nie sú ešte uve—
rejnené. Určil ich reholníkom. Obsahujú na
“ pomenutia k čnostnému životu. V niektorých
háji náuku o Najsv. Trojici, o Vtelení a o
ludskej slobodnej vóli.
LITERATURA: SBIERKY: Mercati, S. Ephraemi
syfri opera, Rim, 1915.— Bickell, Ausgewdhlte Sch'riften
sy'rtsche'r Schriftsteller. Kempten, 1872. — STUDIE:

Emerean, St. Ephrem le Syrien, son oeuvre littéraire

grecque, Paris, 1918. — Cayré, Patrologie, Paris, 1931.
— Rauschen-Altaner, Patrologie, Freiburg, 1931.— Dr.
Veselý: Ze žwota sv. Efréma syrského, ČKD, 1935.—
»Na hlubinuc, XX, 5 (básne).

Annénsko

p-ri-jal-okresťanstv-o zváčša len

v IV. storočí. Kresťanská literatúra vykazuje
pozoruhodné diela. No V V. st—oročívtrhli do
krajiny Peržarni-a & zničili mladé arménske
kresťanstvo. Otcom kresťamskej literatúry
arménskej je Mes'rop, ktorý začiatkom V.
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stenočia založil a-rménske písmo a sv. Písmo
preložíl do arménčiny.
M e s r o p (T 441) bol Zpočiatku králov
ským .tajomníkom. Neskoršie 'sa utíahol do
samoty a jeho .príikl-ad nasledovali mnohi
jeho ži-aci. Osvojíl si reč grécku, sý-rsku a
per-Zskú. Do Carihradu vyslal svojich naj
na-danejších žiakov, ktorí mali porprekladať
grécke diela d-o reči arménskej. Zao-beral sa
najma dušpastíerstvom a vyučouvanímsvojho
I'udu. Za tým ciel'om precestoval celú Armé
ni-u, v čom ho podporoval arménsky patriar
cha Izálk Ver-ký (390-440).

Okrem prekladu Písma sv. prípísujú s-a
mru homilie .a hymny, ktoré sa zachovaly .pod
menom Gregora OsvíetiteIa._Obsahujú správ
nu 'kresťanskú náuku o sví-atostiaoh, o úcte
svatých a -o príhovore za zomrelých.

Ez nik, žiak Mesropov a pravdepodobne
biskup v provincii ararátskej. V Carihrade
prekladal do arménčiny spisy gréckych Ot

cov. Z Cari'hra-du sa vrátil r. 432. Jeho hlav—
ným dielom je »Vyv—rátenie siekt<< v 4 sváz

koc'h. Vyvracia náhIady pohanov o večnosti
hmoty, náboženstvo Peržanov, filozofíu Gré
k-ov a konečne blud Marcion-ov. Vyniká byst
rosťou rozumu. No miestami je naivný. Po
dáva svedect'vo o úcte svá—tých,ich pozostat

kov a 'o prvenstve sv. Petra.
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M o j ž i š,.bfískurp z Choren, tiež žia'k Mes

ropov, prekladal gréckych spisovateI'ov. Do
arménvčixnypreložíl

Eruzetbíovu fkroníku, kto

rej prvá časť sa zachovala len 'V tomto pre
klade. P-ripisujú sa mu aj dve homilie &via
nočné a veIkonočné hymny. Jeho hlavným
dielo-m sú »Deji-ny Arménska<< v 3 knihách.
O “tomto díele sa d-nes domníevajú, že pochá
dza len zo VII. alebo VIII. sboročia.
LITERATURA: Bardenhewer, Bibl. der. Kirchen
vdter. 57; 6. — Bardenhewer, Gesch. d. a. Lit., Frei
burg, 1913.— Cayré, Patrologie, Paris, 1931.— U. Man
nucci, Patrologia II, Rím, 1937.

II. ČAST
ZÁPADNÍ SPISOVATELIA.

HLAVA I.
VEEKÍ BOHOSLOVCI ZÁPADNEJ CIRKVL

Sv. Hilár z Poitiers.
Sv. Hilár sa narodil okolo r. 315 v Poitiers
z ab'ohatej pohanskej rodiny. Venoval sa ré—
t-orsrkému povola—niu. Kre'sťanom sa stal len

v pokročilom veku (345),'čítajúc prolog evan
jelia :sv. Jána. Dotkly sa ho slo-vá, že Boh sa
stal človekom, aby sa I'udía stali dietkami
božími. Bol ženatý, ale Iud &klérus žiadal si
ho za ábiskupa svojho rodného mesta. Na pa
ríž—skejsynode r. 355 sa ostro postavil proti
ariánskemu biskupovi Saturnin-ovi z Archá
tu, pomocou ktorého chcel =cí'sárKonštantín
r-ozšíriť aríaniz-mus aj V Galii. C-ísár ho preto
poslal do vyhnans-tva do Malej Ázie. Hilár
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využil svoje 4—ročné vyhnanstvo na zdoko—
nalen-ie sa v reči gréokej; preštudo-val gréc
kych sv. Otcov a ven-oval .sa aj písomníctvu.
R. 359 sa zúčastnil na lsy-node v “Seleucíi a

potom odišiel do Carihr-adu, aby získal císá
ra Konštancia pre ortodoxnú víeru a aby si
vymohol 'konfro-ntácíu „sosvojím „protivníkom
Satuminom. Svolj cí-el' nedosíahol. Preto
že začal tbyť nepríjemný ariánom na. Výcho
de, poslal ho císár zpět do Galie. Po svo
jom návrate usiloval usa sjednotíť celú Ga
líu. Keď sosadili biskupa Saturnhna, Hílá
roví sa podarilo dosiahnuť na :parížs'kej sy
node r. 361, že celý galský ep-isJkopá-tsa. prí

hlásil k nicejskému vierovyznaníu. R. 364
zúčastnil sa na synode mílánskej, kto-rá ma
la súdiť o pravovernosti

aríánskeho—sbís'kupa

Auxencía. Auxenciovi sa podarilo dosiahnuť
u císára Valentiniána, lže Hilára vypovedali
z Talían'ska ako rušitel'a poiko-ja. Posledně
roky svojho žirvota venoval výlučne dušev
ným službám svojí-ch verí'acích. Zomrel r.
368. Od r. 1851 je uctíevaný ako učitel Cir
kvi.
Hilárov život spadá do čias-, keď arílaniz
mus “bol na vrchole svojej slávy. Západně.
Církev mala v ňom muža, ;aJkéhomal Východ
v osobe sv. A'taná-za. Charakterove si :boli
tito dva'ja mužovia velmi podobní. I Hi—lár
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bol húžeV-natý, pravý muž čínu. Preto ho
menujú Atanázom Západu. Pravda, Západ
nebol natol'lko po-stihnutý blud-om ako Vý

chod. Hilár sa venoval tboju proti arianizmu
celých 12 rokov. Jeho zásluhou je, že sa ten
to blud na Západe llespšieneujal.
Ako spisovatel vyní'ká originálnosť-ou
myšlíendk & eleganciou slova. Je vlastne pr
vým d—ogmatikomna Západe. Bol prvotríed—

nym znalcom sv. Písma a skladatelan la
tinských hymíen. "Jeho vety sú miestami
nejasné. Jeho spisy sú dogmatické, historic
ko—polemícké, exegetické a hymny.

Dogmatické

spisy.

HlavnýmHi

lárovým dielom je spis De Trinitate

v

12

knihách. Napísal ho za svojhovyhnanstva
V Malej Ázíi. Obhajuje v ňom božstvo J ežiša
Krista. V prvej tknihe sa zmíeňuje o svojom
obrátení a uvádza, že ciel-om jeho diela je
premócť aríanizmus a salbelianiz-mus. V ďal
ších knirhách podáva náu'ku o Najsv. Trojici.
Vysvetl'uje reálnu rozdielnosť Osófb & jed
nobnosť prírodzenosti. Objasňuje niektoré
miesta SV. Písma, ktoré sa zdajú byť proti
náuke o Na'j-sv. Trojici, fnajmža'.slová Provenb.

8, 22: Dominus possedit me.

Historicko-polemické

spisy.

R. 356 uverejnil dielo Liber ad Constantium
Augustum, z ktorého sa zachovaly len zlom
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ky. Dokazuje, že v boji proti
šlo o jeho osobu, lež o pravú
h-Om diele podobného názvu
a galských fbis-kupovv,ktorých

Atanázovi ne
vieru. V dru
oíbhajuje se'ba
Saturnin ob

žaloval .pre poli'tiokú nesp'olahlivosť. R. 360

uverejnil nový-spis Liber secundus ad Con
stantium imperatorem, v ktorom píše cisáro
ví, že svoju pravdu dokáže zo sv. Písma. Keď
to cisár odoprel, toho istého roku napisal
dielo COnt'ra Constantžum žmperatorem, v
ktorom K-onštancia činí zodpovedným za ne
blalhý stav pravej viery; porovnáva ho 3 Ne
rólnom a nazýva ho Anti'kristom.
Spis De Synod'is z r. 359 je ako by po
kračovaním hlavného diela o Na'jsv. Trojici.
V prvej, historickej časti podáva rozličné for
muly viery, ktoré boly sestavené na *viauce
rých vých-o-dných synodách. Cielfom spisu je
odstrá-niť nedóveru medzi východnými a zá
pa-dnými bisfkurpmi a pripraviť

cestu =budú—

cej sjednocujúcej synod-e. V druhej, dogm-a
tic'kej časti roz-oberá význam Výrazov ČFO
060109a ópowÚGt-OQ—
Sám je za prvý; ale hovorí, že

kto sa pridržiava dru'hého výrazu, má vlast
ne tú istú vieru, ako katolíci. Keď mu vy—
týkali, že je v tomto- diele príliš mierny v-o
či »ariánom, o-dpovedal dielom Apologetica ad
'rep'rehensores libri de synodžs responsa. Za
chovalo sa z nej len 13 'zlomkov.
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V d'iele Contra Arianos, ktoré napisal r.
365, narp-omí-natali-anskych biskupov, aby sa
vyhýbali styku s milánskym bLSk-upomAu

xentiom.
SV. Hieronym spomína ešte viac historic
kých Spisov Hilárových (Opus hist. adversus
Valentem

et Ursacirum, “Con-tra Dioscurum),

z ktorých ostaly ina nepatrné, pravda, pre
hirstóriu velmi cenné zlomky.

Exegetické

spisy:

Komentá'r k

evanjelžu sv. Matúša v 33 kapitolách je naj
starším diel-om Hilárovým Vůbec. Prí-držiava
sa v ňom metódy alegorirckej a napodobňuje
Origen-a. V diele Komentár k žalmom, ktoré
pochádza z konce jeho života, pridržiava sa
miestami alegorického, miestami historicko
gramatického výkladu. Zachovala sa len šes
tina originálu. 'Komentár ku knihe Jóbo'vej
zachoval sa len z nep-atnej :čiastlky.Liber mys
teriorum, napisane po r. 360, hovorí o pred
dbrazoch Starého zákona, ktoré sa vztahujú
na Nový zákon.
Hymny.
Sv. Hilár je prvým ?básmikom
& Skla—datelomhymien na Západe. Kniha “hy

mien, ktorú Hieronym pripisoval SV. Hilá
rovi, sa stratila. Zo známych &pod jeho me
nom uvádzamých hymien len 'tri pochádzajú
od neho. Nehodia sa pre l'udový spev, čo
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uznal a-j sám. O Gal-"ochnapisal, že »nevedia
“Spíev-ať 'hymny<<.

Učenie. Sv. Hilár najviac pozorností veno
val náu'ke o božstve J eži-šaKrista. Prízvukuje
najma !spolupo-dstatnosť Otca a Syn-a: >>Un=1-m

sunt, non unione personae, sed substantiae
unitate<<. (De Trin. 4, 42.) O Duchu Svátom
— podobne ako- Bazil — nehovorí výslovne
a'ko o Bohu, Ino rozhodne |popiera, že by 'bol
stvorením. Podl'a východnej formuly vyzná
va, že vychádza z Otca skrz “Sy-na.(Trin, 12,
55.) O Kristovi píše: »Habet in 'se et totum
verumque, quod homo est et totuum verum
que, quod Deus est<<(Trin. 10, 19.) Telo Kri

stovo menuje »anebeskýma, ale poznamená
“va, že Mária pri vtelení vykonala všetko, čo
vyikoná matka pre svoje dieťa. O I'udske'j pri
rodzenosti Krist-ovej nepoužíva vždy dosť
šťa'stane"vole-né výrazy,

ačím dal vážny pod

net k. domnienkam, že popieral trpítel'nosť
(passibilitas) tela Krist-who. CeLkove jeho
náuka .nie je chybná, popíera totiž nevyhnut
nosť & nie skutečnosť & možnosť utnpenia.
(De Trirn. 10, 10, 35.)

Krásne npíše aj o “trpiacej církvi: »Cir'kev
má itú vlastnosť, že sa vzmáh-a, keď ju pre
nasledujú, víťazí, “keď ju utláčajú, ziskava,
keď ňou _opovrhujú a silne stojí rvtedy, keď
sa už. zdá byť premoženou<<. (Trín. 8, 4.)
\
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Sv. Ambróz.

Narodil sa pravdepodobne r. 333 v Trevíri,
kde jeho otec bol najvyšším štát-nym úradní
kom Galie. P-o otcovej predčasílej smrti vrá
tila sa jeho matka do Ríma s troma det-mi,
medzi kt—orýminajmladší

bol Amibróz. Usi

lovne študov-alpráva a stal sa štátnym úrad
níkom. S-Vojími schopnosťami,

najma

Výreč—

nosťou, vzbudil pozornost panovníka. R. 373
ho vymenoval cisár Va'lentínián I. za miesto
držit-el'a Ligúrie a Aemilie so sídlom v Milá
ne. Keď r. 374 zomrel milánsky biskup Au
xencius, ktorý bol ariánskeho srnýšl'aznia,na
staly prí vol'be nového- bisku-pa spo-ry medzi
kato-lílkmi a ariánmi. Na volebnom shromaž
dení v milánskom chráme sa zúčastnil aj
Am'bróz, aby ako (prefekt udržal poriadok.
Keď vstúpil do chrámu, akési dieta zvolalo:
»Ambróz nech je lbískupzomk Bud to pokla
dal za znamenie božíe a 'ži-adalsi Ambróza za
biskupa. On sa síce zdráhal, ale klérus ho
zvolil & cisár dal svod súhlas. Ambróz 'bol
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vtedy ešte len kateohumemom. Prijal krs-t
a po 8 dňoch bol vysvátený na biskupa (7.
dec. 374).

Prvou Ambrózovou starostou bolo získat
si teologické vedorrnosti. Preštudoval diela
gréc'kych Otcov od Klementa Alexandrijské
ho po Ba—zilaa znajmá sa usiloval podobat sa

sv. Bazilovi. Stal s-a všetkým pre všetkých.
Ujal sa chu-dobných a hriešnikov a neváhal
rozpredať kosto-lné nádoby, aby mohol vy
kúpiť zajatých. Paulín o ňom píše, že keď
kázal v kostele, zdalo sa veriacim, že anjel
hovorí k nim. Jeho kázne počúval i sv. Au
gustín a pod ich vplyvom sa odvrátil od ma
nioheizmu. Afko biskup, usiloval sa nmravne
pozdvihnúť ia zdokonalit svoj rklérus i lud a
dosíahol podivuhodné Výsledky. Šíril kláštor
ný život v seve'rnom Taliansku .a zdokonalil
cirkevnú liturgiu. V Miláne udržala sa am
bro'ziánska liturgia podnes. Panovníci si ho
velmi vážili 'a v zákonodarstve rešpetovalí
jeho pokyny. Mladí panovníci Gracián a Va
lentiniá-n II. si ho ctili ako svojho 'otca. Na
jeho žiadosť Gracián dal odstrániť sochu bohy
ne Viktórie zo zas-adacej “siefnesenátu. A keď
p-ohanskí senátori za Valentinián'a II. chceli
sochu znovu postaviť, Ambróz mal dosť sily
zmariť" ich úsil'ie u cisára. Márne sa ujala
veci ariánov sama Justina, matka -'cisára Va
17
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lentiniána II., která žiadala, aby katolíci vy-
dali ariá'nom. jednu baziliku. Ambróz sa po
stavil proti tomu a s pomocou l'udu i vojska
znemožnil Ju'stínin lplárn.!S'klonil sla pred rním

aj sám Teodózius I. Keď toti'ž :pre podpále
nie 'ži-dovskej m-odlitebnice nariadil
cisár
trest-né pokračovanie pnoti biskupovi a kres
ťa-nom v Kaliniku .pri Eufráte, sv. Ambróz
protestoval proti nedůstojnému trestnému o
patreniu (katolíci mali postaviť židovskú
modlitebnícu) na Teodózius nau'ia'denie odvo
lal. R. 390 padlo :pri Vibure v Solune nieiko'l'
ko štátnyoh úra-drníkorv.Teodózius dal zato
popravit sikoro 7000 ludí, Amlbróz žiadnal od
crisára verejné pokánie a nepustil ho do mi—
lánskeho c-hrám'u, |kým ci-sár neurolbil káno
nické :pokánie. Teodózius složil svoje cisár—

ske 'rúcho a vrhol sa na zem na znak l'útosti
nad svojím činom. Tu najlepšie vidíme Am
brózovu velkosť: koná neohrozen—esvoju po
vinnosť nielen v mene Církvi, lež i v mene
l'udskostí. Teodózius si ho jednako vel'mrivá
žil -a vyslovil sa o ňom, že nepozná človeka,
kto-rý 'by bol hodnejší biskupského mena ako
Ambróz. R. 395 povedal Ambróz nad rakvou
Teodózia I. sm—útočnú reč. R. 397 zomrel

veliký biskup Milána a pochovaný je v ba
zi-like pomenovafnej po“ ňom.
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S-vátého Amnbróza rovnako obdivovali ro
vesníci a n-esko-ršie gesnerácie. Významný iool
nielen a!ko rečník & spisovatel„ ale aj ako
mimoriadne úctyhodná :o-sdbnosť.Sv. Augus
tín hovorí o ňom, že bol najlepším čloweikom,
akeho kedy poznal svet. AmJbróz píše o kňa—
zoch: »N'ič zlého, a_ni pldbejského- nesmie by:!
u !kňavza. . . lebo akože si ho uctí l'u-d, keď sa
nilčím neliší

od 1'udu?<< (Ep. 28, Z.) A u Am—

bróza sa ozaj nevyskytlo nikdy nic fpleibej
slkého & nízkeho. Bol Vždy .a vo všetkom šl'a
chetný. O ňom možno povedat, 'že stál dbo—
“ma nohami na zemi, ale jeho duch & vzrne

šené smýšl'anie sa vysoko vznášaly nad všed
nosťou tohto sveta. Bol m-užom nezlomnej
vůle .a vytrvalosti v predsavzaubiach. Voči se
be bol prísny. Málo spával, vera pracoval,
okrem svizaUk-ovsa stále .postíl. Ale tým lás
kavejší lbol voči druhým, najmá oh-udobiným
& =hriešnik—om. Bol ozajstným

|p-astiefrom du—

ší. Ani najmenšia vec spolu-bližných neušla
jeho pozornosti. Pritom vedel byť vel'kory
sým, pevným & spol'ahlivým vodcom (panov
ník-ov. Bol kresťanský-m ipolitikom v najkraj
šom smysle slova, č'LocvekomCírkvi la štátu.

Svoj rímsky štát vrele miloval a najlepšie
m-u chcel sllú'žiťtým, že sa usiloval o chris
ti-anizáciu štáťme'ho zákonod—arstva & o háje

níe práv Církvi v štáte.
17*

259

I pri svojej rozsia'hlej Ibi-skupskej a štát
nickej činnosti našiel dosť času na rozsiahlu
literárnu prácu. Pravda, jeho díela sú zváčša
prepracované kázne; nie sú špekulatívne, no
poučné, prakticko-cparenetické. Ako praktic
ký Riman npre filozofiu nemal dostatočného
porozumenia. Jeho sloh je jadmý, výrazný,
plný poetického vzletu.
Má spisy exegetické, dogmatické, morál
no-asketické, reči, listy a 'hymny.

Exegetické

Spisy. K nim patrí

váčšia rpolovica jeho literárnej

.pozo-stalosti.

Práve tieto spisy sú z najváčšej časti prepra
cované kázne. Alegorickou metódou sa usilu
je vybrať zo sv. Písma, hlavne zo Starého zá
kona, mravně pou-čenia. Sem patrí Hexaeme
ron v 6 knihách. Písal ho na konci svojho
života. Napodobňuje Bazilovo dielo a rozo
berá vtedajšie vedecké teórie o epochách
stvorenia. Ku knihe Genezis napisal ešte ko
mentáre: De paradiso, De Cain et Abel, De
Noe et Arca, které spolu s Hexaemeronom
tvoria úplný komentár -k prvej lknihe Mojží
šorvej. V spise De Isaac et anima “sú Izák a

Rebeka predobrazmi spojenia Krista a l'ud
skej duše. Érou patriarchov sa zaoberajú spi
sy: De Abraham, De fuga saeculi, De Jacob
et., vita'lbeata (2 knihy), De Joseph patriar—
cha a De benedictžonibus patriarcha'rum.
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Knihy o Eliáš-ovi (o Iposte), Tobiášovi, Jóbo'vi

a Dávidovi (4 knihy) poskytujú veImi cenné
state pre kultúrneho historika. Žalmy vykla

dá vo dvoch dielach: Enar'rationes žn XII
psalmos a rvo veImí široko založenom spise
Expositio in psalmum 118, (Defecit in salu
t-are tuum), v (ktorých predkladá kresťanovi
prostriedky dokonalého života vrelou elo
kvencio-u svojej mysticky založenej duše. Je
diné exegetické dielo k Novému zákonu je
Expositio evangelií secundum Lucam v 10
knihách. Je najpozoruhodnejšou Ambrózovou
prácou vůbec. V tej i v ostatných exegetic
kých spísoch opiera sa o gréckych spisovate
l'ov, najma Bazila a Origena, ba aj o žida
Filóna.

Morálno-asketžcké spisy.

Sv.

Ambróz často Lkázavalo panenstve, najma na
počiatku svojho “biskupského účinkovanía.
Pod dojmom jeho kázni mnoho panien vstú—
pilo do.kláštora. Matky už ani nechcely pus
tiť svoje dcéry na Ambrózove kázne, lebo sa
0 ne obávaly. Na žiadosť svojej sestry Mar
celíny Ambróz posbieral svoje kázne do kni
hy De virginžbus ad Marcellinam soro'rem
(3 svazky). Podobného rázu sú diela De vir
ginitate, De žnstitutione virginis et s. Mariae
virginitate perpetua. V Spise De vidužs dru—
hé manželstvo síce nezavrhuje, ale ani neod
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porúča.

Najvýznamnejší—m

jeho

moráh'lo—

asketickým spisom je De officžis ministro
rum. Je to Vlastne podl'a kresťaniskýnchzásad
prep'racovaxný Cicerófnov spis De officiis. So
stavený je pre milánske 'kňazstvo, ale Am
bróz v ňom podáva mravně poučenia pre
všetkých kresťanov. Markantne vystihuje od
lišnost poh-anskej mravou'ky od 'kresťasnskej.
Povinnosti kresťanov sú zhustené “Vštyroch
kardinálnych
č—rrostiach.Konečným cieEom
mravného úsilia 'kresťanov je sta-t 'sa podob—

ným Bohu.

Dogmatické

ste'ržžs Podá-va nauku

diela. V spiseDe my
o lkrste, fbirmova-ní &

o Eucharistii. Je to katechéza .pre-;neofytov.
Napod-Onbňug'ev ňom sv. Cyrila Jeruzalem.

ského. O po-dobnom spise De sacramentis sú
vážne pochybnosti, či je diel-om Ambrózo
vým. Dielo De paenitentia v 2 knihách je na
mierené

proti novaciáanozm a shrň—uje náukue

IV. storočia o sviatosti pokánria. Proti aria
ní-zmu napisal dva spisy: De fide v 5 !knnihách,
V rktorom obhajuje božstvo Slova, & De Spi

ritu Sancto, kde dokazuje, že Duch Svatý je
tak ako Syn konsubstanoiállny. s Otoom, teda
Bdh. Oba spisy sú venovane mladému apaLnouv

nikovi Graciánovi, ktorého maly upevnit \!
pravej viere proti vplyvu ariánskeho okolia.
Arianizmus podvracia aj v spise De incur—
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nationžs dominicae sacramento, napisanom
r. 382.

R ečž. Z rečí, iktoré Ambróz neprepra
ooval v samostatné spisy, vynikajú dve po
hrebné reči nad bra'tom ISatyrom. V nich sa
dokorán otvorila duša velikého biskupa, xpre
p-lnefnánajšl'aohetnejšími citmi. Pohrebrné re
či nad Valentiniánom II. & Teodóziom Vel
kým sú perlami rečm'ctva & .oíbsal'iujú vela

historických dát zo života týchto dvoch pa
novníkov. Vo vel'lkom týždni r. 388 povedal
skvelú reč proti Auxecnciovi, v [kto-rej sa
ostro postavil proti pocžiadavtke cisár-ovrnej
J ustiny, ktorá c'hcelva vydať arriáno-m k'ostol.

Listy,
počtom 91, sú najlepším dólk-a
zom jeho štátnidkej múdrosti. Zváwčšapísané
panovníkem &úra—dnýmosobám. V liste sestre
Marcelíne píše o najdesní poz-ostatkov s'vátého
Gerváz-a a Protáza..

Hymny.

Ambróz uviedol spievamiehy

mien v západne'j cirkvi. Hymny, ktoré so—
stavil Hllá'l', sa neh-odily pre cirkevný spev.
Ambrózove hymfny sú vzormi ci-nk. básnic
tva & boly pojaté i do círk. liturgie. Spev
hymiezn & 'žalmo-v na orienltáIny spóso'b uvie
dol Am'bróz, “keď ho r. 386 dala cisárovná
Justina v Spore o kosboly zuavrieť spolu
s l'udom do kostola. Am'bróz chcel Iud za
mestnávať, preto nari-adil spievať hymny &
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žalmy stríedavo dvom chórom. Neskoršle sa
tento spósofb rozšíril na celom Západe.
Z mnohých hymien, ktoré mu pripl'su'jú,
len št-yri sú bezpečne ambrozíánske. Uvede
né sú aj do liturgie:

—

1. Aeterne rerum conditor,
2. Deus, creator omnium,
3. Jam surgit hora tertia,
4. Veni, Redemp-tor omnium.

O chválospeve
la mienka, že ho
Augustínom, a to
ste sv. Augustina.

Te Deum laudamus sa uja
složil Amibróz .spolu so sv.
na “bože vnuk-„nutiepri kr
Ohválospev pochá—dzasku

bo—čnez konce IV., alebo zo začiatku V. sto—
roči—a.,ale jeho póvodcom je biskup Ni-ceta

z Remesiany (dnes Srbsko).
Milánska líturgia, neskoršie pomenovaná,
po Amfb-rózoví, bola zavedená v Miláne už
pred rním. On vlastne učinil len niektoré zme
ny v nej, najmá omšové modlitby & čítanie
prispósobil sviatkom cir'kevného roku.
Učenz'e. Sv. Ambróz nie je špekulatívny
teolog 'a preto nehl'adajme v jeho učení ori—
ginálne teologické :myšlienky. S podivuhod
nou ibystrosťou vedel za krátlky čas vylú
štíť z gréckych Otcov a spisovatelov pravé
kresťanské učeníe a vyhnúť sa bludom. Vie—
rouškou sa zapodieval len natolko, nakolko
mu 'bol-apotrebné za pevný podklad“ mravo—
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uky. Učeníe o Najsv. Trojici chápe podl'a sv.
Bazila. Syn je tiež princip-om Ducha Svaté
ho, ale Ambróz neh-ov-orí,že Duch Sv'átý vy
chádza zo Syna (procedit), lebo slovo »pro
cedit<< poníma V smysle poslania navonok
(missio ad extra. - De Sp=ír. S. I, 9, 119). V

Krístoví rozoznáva dve prirodzenosti a dve
vóle, ale pritom tvrdí, že Kristus je jeden a
nemožno V ňom oddeIovať Toho, ktorý je
»z Otca<<,od Toho, ktorý sa narodil »z Pan—
ny<< (De incarn. dom. 35.) Učil, že Církev,

jednotlivé stavy a aj ikaždý človek má svoj
ho anjela strážcu. (Ps. 37, 12.) O dedičnom
h'rz'echu horvorí: »In illo (Adam) fuimus om
nes, periit Adam et in 'i110perierunt omnes<<
(in Luc. 7, 234.) Krstom sa nám sotrú »pro
pria<<a umývaním nóh »peccata hereditariau
— píše Ambróz. (Myst. 32.) To dalo podnet
k domníen'ke, “ako by Ambróz učil, že de

dí-čnýhríech sa sotrie umývaním nóh. Prav
da, pod »peccata hereditaría<< sa majú roz
umieť mravné slabosti, ktoré sprevádzajú de
dičný :hríech, a nie samotný .dedičný hríech,
ako to možno vybadať už z množného čísla.
Na spasenie je potrebna milost božia, ale
i Slobodná vóIa človeka má na ňom účasť
(De .paradiso). Pri svíatostiach rozoznáva vi
ditel'né ob-rady a vnútornú milost. Oblia-tíe
Vodou značí vnútorné očistenie, ktoré spó
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sobuje duši svatý krst. Sku'točnú pritomnost
Krista v Eucharistii vyznáva slovamí: »Hoc
quo-d conficízrnus, corpus ex Vírgíne est . . .
vera cam Christí.<< (De myst. 1, 9.) Uznáva
ráz obety Eucharistie a slovo >>míssa<<na

označeníe bohoslužby veríacíah on up-otrebuje
prvý. Odpu'steníe všičší-chhriechov vyžaduje
verejné pokánie, ale len r-az za 'života. Kto
r-oibí skutočné pokáníe, nemá čo opakovat,

»quía sicut unum baptísma íta una paeníten
tía, quae tamen (pub—líceragítur<<.Memšíe hrie

chy sa odpúšť-ajfúdobrými skutkamí bez zá
kro'ku Církvi (De paení't. 1, 16.) V eschato
logickom učení je blizky Orígeno'ví. Uzná
va síce večnosť pelkla pre diablarcnefveríacich
a apo-statov, ale »o kresťanoch veri, že na

stane čas, keď budú všetci spasení skrze
víeru.

(In Psal-m. 118, ser-m. 20, 23.)

Najnorigí'nálnejší je sv. Ambróz v učení o
Církvi a jej p—omerek štátu. HLav-né body

tejto náu'ky sú: 1. Církev je stráižkyňou mrav
ností. 2. Církev vo svojom účín'k-o-v-aníje ne

závislá ;od štátu. 3. Církev má právo na o
oh-rarnu „od štátu. Významný je jeho výrok:
»Imperat-or ením ínztra Ecclesíam, non su
pra Ecclesiam

est.<< OSerm. c. Aux. 36.)

LITERATÚRA: SBIERKY: Migne, p. P. lat. 14.-17.
——Corp. script. eccl. sv. 32, Víedeň. — PREKLADY:
Bardenhewer, Bžbl. der Kirchenvdt. 17, 21, 32. —- »Na
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logia di s. Ambrogio-, Milano 1932.— Niederhuber, Die
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Niederhuber, Die Lehre des hl. Ambrosius vom Režche
Gottes, Mainz 1904. — Dr. Oldřich Karlík, Význam
panenství v mravním životě dle sv. Ambrože, Olo
mouc, 1931.— Dr. Josef Miklík: Je spis »De sac'ramen
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Sv. Hieronym.
SV. Hiero-nynmsa narodil v mestečku Stri
docne .(V blízkosti Akvileje) okolo r. 347 7.0
zámo'žnej & h1bo'ko =kresťans'ky založenej ro—
dírny. Aiko dvaná'sťročný chlapec išiel do Rí
ma študovať. Jeho učítel'om 'bol chý-my Do—

nát, u ktorého &&učil gramatiku a reto-ri'ku.
Usílovrne štud-o'val gréoku
skú p—oetílku. Oduševňoval

filoz-ofíu & lastín
sa neujmá z—aVer-—

gilia. Zaloržil si ma-lú bífbliotéku a rVlastno
ru-čne ovdpí-sal vel'a knih. Sk—azecnémravy

vel'

kého mest-a dotkly sa aj jeho, ale Vieru ne
stra-til. Pred odchodem .z Ríma prijal krst
z rúk pápeža Liberia. Aby mohol počúvať
dhýrnyoh galských .rétorov, odišiel na krát
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ky čas do Trevíru

& ta-m študo-val aj teolo—

giu. V teologických štfúdiách pokračoval V
A=kvi1eji s viacerými snaži-vými mladíkmi,
medzi ktorými =bolRufin. Pre rodinné ne
po'koje odhodlal sa .s víacerými priatefmi
odisť .na Východ & venovat! sa v Jeruzale—
me kláštornému živo-tu. Do-šiel až do Antio
chie, 'kde niekol'Lkí z jeho .príateI'ov odumre—
li & sám upadol do ťažkej choroby. Keď vy—
z-dravel, utiahol sa do púšte V ]blízkosti An

tiochie, kde sa venoval najprísnejšiemu aske
tidkému životu & štúdíu gréckej &lhebrejskej
reči. Rozpomienky na ríms-ky živ-ot lho dlho
znepokojovaly, ale konečne sa mu podarilo
p-remócť smyselnosť & ziskat! .duševný' po'koj.

Božím vnuknutím upozornený, aby zanechal
čítanie pohanských autorov, venoval sa 'Vý
lučne štúdíu sv. Písma. Pre teologické hádky
s mníchmi, ktorí ho obviňovali zo sabelia—
nizmu, 'vrátil sa do Antiochie, !kde ho biskup
Paulín okolo r. 378 vysv'átil na 'kňaza. Dal
sawysvátiť len s podmienkou, že sa nebude
musieť venovať dušpastierskej činnosti. R.
379 šiel do Carihradu, aby počúval Gregora
Nazianzského &poučil sa vo vykladaní svá
tého Písma. Usilovne študoval gréckych svá
tých Otcov, cnajmá Origena. Na carihrad
skom sneme (381) mal príležitosť poznat aj
Gregora Nysanškého.
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Pápež Damazus pozval Hieronyma r. 382
do Ríma, kde zasadal snem, na ktorom sa
malo rok-ovat o meleciánskej schizme. Vedo
mosťami & asketickým životom natol'ko vy
nikal, že pápež Damazus ho učinil svojím
tajomníkom. Pove-ril 'ho odpoved-aťV jeho me

ne na rozličné dopyty synod východnej a
zápa-dnej cirkvi. Medziírným ho požiadal i
o to, aby zrevidoval text Italy. Výsledkom
dlhoročnej biblickej práce sv. Hieronyma je

Vulgata.

Svojím asketickým životom a

biblickými _štúdiami sdružil okolo seba doko
nalé -a snaživé duše z najpoprednejších rím
skych rodin. Boly medzi nimi aj ženy, Vdo
vy Marcela a Paula, ktoré venovaly celý svoj
majetok na dobročinné ciele a .oddaly sa
službe “božej. SV. Hieronym prísne '.kritizo
val život rímskeho 'kléru, a preto si získal
mnoho nepriatel'ov. Kým žil pá-pež Dama
zus, ovpozícia sa neopovážila podniknut nie—
čo proti Hieronymovi. Za pápeža Sirícia ma
lí nepriatelia vol'nejšiu ruku; poštvali proti
nemu aj l'ud a nechybovaly ani nizke upo—
dozrievania. R. 385 Hieronym sa rozhodol
vrátit sa na východ. Nasledovala ho 'aj sv.
Paula. Usadil sa v Betleheme, kde sv. Paula
z =Vlastnýchprostriedkov dala zbudovat kláš
tor, osobitný „pre,mužských _a osobitný pre
žen-šké. Na čele mužského kláštora stál. sv.
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Hieronym &Paula viedla ženský fkláštor spo—
lu s viacerými ho-spíciefmi, zriademými pre
pútni'ko-V do Svátej zeme. Hieronym zriadil
pri kláštore školu, V *k'borejprednášal žia
kom z .popredmýoh rodin a sám sa zdokona
loval V :heibrejskej reči. V-o-svoj-om kláštor

n-om záltiši Ívyvinul značnú literárnu činnost
Z pokojnej “kláštor-nej práce vyrušily ho
origenistické spory. Hoci si Origena velmi
Vážil, jednako vplyvom sv. Epifania sa pos-ta
Vil t-era'z oproti origenistom a dostal sa do
tuhého |boja s Jánem, biskupom jemzalem
ským, a s Rufinom, priaftel'om z mladých čias.
Pričinením Teo-fila Alexandrijského došlo
medzi Spornými stránkami

&&dohode r. 397.

Znovu sa postavil proti Janovi, biskupo
vi jeruzalemskému, ktorý sa ujal blu-dár-a
Pelagia. Hieronym stál na strane sv. Augu
stina, s ktorým si už dávnejšie písal. Nepria
tel'st-vo prešlo V otvorený boj, !ked' Pelágius
r. 411 uprišiel do Palestiny. Hieronym ho ostro
napavdol, ale skoro to zaplatil životom. Roz

zú-rení pelagiáni napadli jeho betlehemský
kláštor, podpálili ho a mučili jeho osaden—
stvo. Sám Hieronym sa zachránil len úte
kom. Pote-Chou jeho posledných dní 'b010 V'i

dieť úpadok pelagiátnškeho lbludu. Zomrel
30. septemfbra r. 419 vo svojom 'betlehem
skom 'klášt'ore.
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Sv. Hieronyma právom považujeme za
najučetnejšíeho z latinských ;cirkevných Ot
cov. Sv. Augustín hovorí o ňom, že .preštu—
d-oval všetkých spisovatelov, ktorrí pred ním
písali. Dokonale poznal reč latinškú, gréoku
& uhebrejskú. Vo všetkých teologických otáz
ka-ch bol uznanou autoritou na Záp'ade a je—
ho slová platily a-j pre Východ. S neobyčej
ným talentom sa spájala zrieďkavá, Origena
prípomína-júca pracovitost na úzkostlivé ver
nosť k Církvi. Pri týchto vynikajúci-ch vlo
hádh mal i menej ohválitebné vlastnosti,
najma vel'kú vznetlivosť. Protivní'kóví vždy
dal pocítit svoju duševnú prevalhu a v .p-ole
mílke nevyberal výrazy. Ale i tieto nedolko
nalosti bo—lyvyvážené jeho velikou poctivo
sforu, obvorenosťou

& úxprimnvosťou ešte

i

k .svojmu .nepriatel'rovi.

Ako spisovatel najviac vynikal na poli
biblický-oh štúdií, “kde ho nik neprevýšil.
K povdÍa-čfnostinavždy si zaviazal Církev pre
kladom Písma svatého (Vulgata). Jeho “bibli-c
ké výklady povalžuljú sa “za najldvokonalejšie.
Tieto štúdie vynilkajú nielen dbsažhom, ale i
formou a lahodným slohom. Erasmus ho [po
važoval za nvajva'lčšieho medzi cifkevnými
spisovatelmi, a staval [ho 'aj nad samého Ci
ceróna. Bol ozajstným polyhistorom svojej
doby. Literárne pracoval v-o všetkých o'd'vet
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viach teologickej vedy. A :čo sa týče teolo
gického obsahu a množstva spisov, v latin
skej cirkvi prevýšíl ho iba sv. Augustín.
Hieronymove spisy delíme na biblické,
historické,

dogmatické, lis-ty & holmílie.

Bib lic k é spisy.

Preklady. Nesúhlas

rozličných prekladov sv. Písma & ich chatr
ná lla-tinčina už dávno žiadaly si revíziu so
stránky obsahovej i rečovej. Bolo to tým súr
nejšíe, čím Viacerí zo vzdelanýc-h vrstiev pri
stupo-vali ku kresťanstvu. I sám sv. Augu
stín lem .s .velkým

sebazaprením

mohol čí—

tať chybný latinský text Italy. Papež Dama
zus I. poveril sv. Hieronyma revizí-ou teXtu
sv. Písma, aby odstranil tento nedostatok.
Hieronym zrevidorval r. 384 text Italy No
vého zákona „&žalmov (Psalterium Roma
num), t-a'ktoupravený text pápež uviedol po
tom do liturgie. _Za svojho pobytu V Betle
heme zrevidoval podl'a Orígenovej Hexaply
Starý zákon, ale z tejto recensie vostala len
kniha Jób a žalmy (Psalterium Gallicanum).
Osbato-k z prekladu kdesi zmizol. R. 290 dal
sa znova do prekladu Starého zákona po
dl'a hebrejských a varamejských textov.
V deutero'kánoíníckých knihách l(Baruch, I. a
II. kn. Makabej-čanov, Sirach a kniha Múd
rosti) ponechal latinský text Italy, lebo po
chyboval o ich kánonickosti. Takto zrevido
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van" latinský text sa i popri ť—ažkostiach
ujal na Západe a 'konnc-omVI. storočia už

takmer úplne vytlačil iné preklady. Od XIII.
storočia je známy pod menom Vulgáta a
koncil tridentský ho vyhlásil za autentický.
Dnešná Vulgáta má teda štvoraký text:
a) Nový zákon podlua prvej revízie, =b)žalmy

podl'a druhej revízie (Psalterium Gallica
num), c) Starý zákon podla p-re'kl-aduz textu
hebrejské-ho a aramejského & d) Deuteroká
nonioké knihy podla Italy.
Preklad sv. Hieronyma nie je sice lbez
chybný, ale medzi latinskými preklnaidmi je
najlepší, najma čo sa týka protokánonických
knih historických. Hieronym nepridržiaval
sa o-trocky póvodných textov, no preložíl ich
vel'mi svedomi-te, hoci pracoval velmi rýchle.

Exegetické

spisy. Hieronymnapí

sal komentáre ukIzaiášovi '(18 knih), J eremiá
šovi (6 [knih), Ezechielovi, lk Danielovi a k 12
malým pnorok-om. Z Nového “zákona napisal
komentár

Tk evaan eliu

.sv. M'a'túšfa, ktorý

patrí k jeho najviac vy-chval'ovaným exege
tickým prácam, hoci bol vyh-Otovený velmi
rýchle (za 15 dní). Exegetirzorval listy s_v.Pav
la Galať-anom,Efezan-om,Titovi a Filemonovi.

Komentárom je i dielo Quaestiones hebrai
cae in Genesim, v ktorom podáva cenné Ik-ri—
tické & filozofické poznámky k man-ťalžším
13
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m'iestam prvej knihy Mojžíšovej. Liber de
nominžbus hebražcis - etymologizuje hebrej
ské mená, vyskytujúce sa V Blifblii.Liber de
situ et nominžbus locorum hebraicorum |po
dáva - podobne a'k—o
diel-o Euzebio-vo - výklad

geografických mien.

_

V exegetických spisech miestami postu
puje metódou antiochijskej školy, miestami
zas postupuje alegorický ako 'Origenes. I on
hovorí, že doslovný výklad obsahoval rby
v mnohých

pripadech

veci smiešcne a Pol-asie—

mlioké. Spor medzi sv. Petrem a iPavlom
(Gal. 2, 11) poníma podobne ako Origenes a
Zl-atoústy hovori-ac, že od sv. Petra to bola
lern hra, aby tým lepšie vplýval znažidoktres
ťamov.Pre tento výklad Hieronym sa dostal
do sporu so sv. Augustinem. Jeho exegetické
spisy svedčiua o dókladnej znalosti biblickej
archeologie a hebrejskej i gréclker reči.
Miestami vidieť tu stopy rý-chlej práce. Jed
naíko vynika-jú nad všetky podobné diela
latinských otcov.

Historické

splisy. K Euzebiovej

kronifke, pozostávajúcelj z dvoch častí, pripo
jil Hieronym tretiu časť, kde podáva dejiny
od r. 325 po rok 378. To dielo má pre histó
ríu velký význam, hoci nie je bez chýlb. Spis
De vžris iilustm'bus napisal r. 392 preto, aby
pohanoim dokázal vysokú kresťamskú literár
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nu !kultúru. Sostavil ho podle vzoru Sveto—
novho diela podobného nadpisu a ako pra
meň používal hlavne Euzebíove Cirkevné
dejiny. Hoci dielo je neúplné, jedn-ako nám
rpodáva zprávy o 135 spisovateloch, počnúc
sv. Petrom & končiac samým autorom (392).
Mal úmysel hov-oriť len o tých Spisovate
l'odh, k-torí uverejnili niečo o sv. Písme; no
cituje aj heretikov, »žid'ov, fba aj poh-anov.
Najcennejšia na najorigmálmejšia “je časť o
IV. storočí. Dielo je prvou zpatrologiou a Hie—
ronym sa právom nazýva »otoom .patrolo
g1e<<.

Napísal ŽivotOpžs sv. Pavla Eremitu, Hi—
lá'riona, >>otca<<
palestinských mnichov, a sýr

skeho mníc'ha Malchusa.

Dogmatické

spisy Hieronymove
sú

bez Výrnim'ky polemického

& apolo—getického

rá'zu. Sem patrí Altercatio Luciferžani et O'r
thodoxž, napisane 'r. 379 V Antiochii vo for
me dialogu medzi ortodoxným katolíkom a
schizmatifokýrm biskupem

Luciferom.

——Li

ber adversus Helvidium, spí-samév Ríme r.
383, háji panenstvo [P. Marie proti Helvidio
vi, ktorý tvrdil, že Matka 'Boži-amala po na
nodení P. Ježiša deti so sv. Jozefem. ——V

diele Adversus Jovinianum (2 knihy) z roku
393 .podvracia náhrady bývalého mnicha Jo
vi-niě'na, ž'e medzi panenským a manželským
18*
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životom, medzi póstom &nepoStením sa niet
m'ravného rozdielu, a že"večná odmena v ne
bi bude u každého rovnakáf— Contra Vigi
lantium z r. 406. Španielšky mnich napádal
úctu svatých & ich ostamkov, uižívanie sviec
& kadidla pri pthrebe, chudofbu rehoIníkov
a ikň-azskébezženstvo. Hierornym ho zavracia
ostrým

'tSalrkxazzmbnrm
Diela

Apologia

contra

Rufinum a Contra Joannem Hierosolymžta
num napisal na sebaobranu, keď ho podozrie
vali z origenizm—u.Z toho důvodu
Origetnovo dielo

Např. ápxófw do

preložil
latinčiny.

Prekladom Didymovho dielo De Spiritu Sanc
to zachránil tento spis pred zámikom. Proti
pelagiarnizmu vystúpil spisem Dialogus ad
versus Pelagžanos (415) V 3 knihách.

Lis ty. Z literárneho hl'nadiskamajú naj
vžiičšiu cenu Hieronymove listy. 8—0125 zná
mych l-istov tvori len maličkú 'časť jeho roz—

siahlej |korešpondencie. Podďa obsahu sú dog
matidké, historické, asketické & nekrology.
V nich ofbýč-aj-neodpovedá na p-redostreté mu
otázky. Hieromylm určil svoje odpovede vždy
širokej verejnosti. |Časove zaíberaj'ú celé pol
storročie, & preto s historického stanoviska
majú prevel'kú cenu. V nich sa najlepšie od
'z'rkádI—u—je'
Hieronymova

všestranná

vzdela

nosť.Ich Slohje hladký
Menej dokonalé sú jeho homilie počtom
2'76

75. *Poc'hádz'a-jú z Hieronymových

mladých

rokov a neboly určené pre šíršiu verejnost.
Predniesol i-ch betlehefmským mrníchom. Bo
ly len najnovšie objavené a “uverejnené.
Hieronymovi sa pripisu'je virac 'apokryfov,

medzi nimi aj martyrologium.
I 'keď' sv. Hier-omymmal obdivuhodné spi
sovatelské vlastnosti, jednako nie je origi
nálmym (myslitelom. Nem'al špe'kulatívne na
danie nafilozofické vzdelnamie.Nie je V užšom

smysle slova teologom, ani rečmíkom alebo
dušp-astierom ako rvá-čšinavelkých cirkevnýcíh

učitelov jeho doby. Slávu si získal predo
všetkým svojimi biblickými prácami. Jeho
spiso'vatel'skú činností charakterizuje doklad
ná rutina V:každom odvetvi teologic'kej vedy,
úzkostlivé pri-držiavanie sa cirkevnej tradicie
& jasné podanie katolíckej náuky. O učitel
S'kom úrade Církvi a o pápežo-vi ako o pred
staviteliovi tohto úradu pred ani-mmik lepšie
nepísal a 'vzneš-enejšie nesmýšl'al. ».Sentire
cum ecclesia<<pripo'mínlal nielen iným, lež aj
sám celým ži-votom najlepšie uskutočň-oval.
Sám povedal: »Usílov-al som sa všemožne o
to, aby nepriatelia Církvi lboli aj m-ojimi ne
príatel'mía. (Di-al. c. Pelag) Lern vtedy mial

záruku, že ide s Kristom, keď cítil, že je v
'spojení. -s=osv. Stoli-cou, n-a ktorej je založe
ná Církev. (Ep'. 15, 2.) To mal pred očima aj
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pri revízii Písma svátéh—oa p-rízvukova'l, že
sa má vykla'dať podl'a intencií Ci-rLkvi.(Adv.
Lucif. &)
.
V učení o sviatostžach zdóramíuje nesma—

zateI'ný znak (charakter) pri sviatosti k-rstu,
birmovania

& posvátemia lkňazstva. Hocí ne—

papieral rozdiel medzi kňazmi & biskupmi,
n'a-zdá'val sa, že zpdčiatku- 'Viedlo církevně
obce :k-olégium presbyterov & monarchický

episkopát bol uvedený len preto, aby sa pre:
di-šlo roz'kolln-íetvu. Horlil za [demokratickej

šiu cir'kevnú správu; nesúhlasil so zriadením
archidiakonátu, v ktorom videl oslabovanie:
kňazského úradu. Důležitost 'kň-azské'ho úra—

du prízvukujú jeho slová: »Ecclesia non est,
quae non habet sacerdotes<<. (Adv. Lu-cif. 21.)

Výraz »idem est presblyter qui et episcopusx
použil len v podráždenej poleaníke; inde u“—
zvnáva,že len !biskupi sú nástupcami apoštoe
lov, len oni majú moc svátiť 'kňazov (Ep. 41)
a len oni sa p-odobajjúhlavnému kňeazovi Sta
rého zákona. (Ep-. 146'.)

Pri spasení spoluúčinkuje !bo'žiamilost a
Iudská Slobodná vóI'a. Ale milost boží-a;má

pri tom váčš'í podiel: velle et nolle nostrum
est; ipsumque quod nostrurm est, sine Dei mi
seratione nostrum nom.est. (Ep. 130, 12.) Pro

ti pelagiánom,- ktorí popíerali nevyhnutnosť
milosti božej pre- Spasítefné skutky.-, tvrdí, že
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človek bez milosti fbožej nemóže ostať bez
hriechu. Žiadať lbezh-riešn-o'sťu človeka zna
menalo by robiť .ho Bohem. (Pel-ag. 2, Li.)
Čo sa týka esoha'tologie, pred vo-rigenistic
kým sporem prip'úšťal mienku alex-anvdrijča
no'v -o [konečnom spasení všetkých I'udí ——
azda ešte i zlých duchouv - a o z'du-chovnelo—

sti zmřtvychvstavšieho tela. Ale po r. 394
zavrhuje túto mieniku; no .pripúšťa možnosť
úIaVý pekelných múk ešte i u diablov. Do
mmieva sa, že aspoň všetci kresťaní-a koneč
ne ibudú spasení. Inde nozoznáva dve triedy
h'riešniuk-ov & hovorí, že len muky hriešni
'kOíV jednoduchých
-(|peccatores sim-plices)
nebu-dú “večné. (Adv. Pelag. 1, 28.) Hierony
m-ovo esohatollogické učeníe p-rija-l i SV. Am

bró-z. C'hiliazmu's zavrhuje. (In Isaiam, l.)
Rozhodne sa prizdrži-avatradicionálrneho uče
ni-a -o panenstve Matky B-oužej»ante, in et
post partum<<. (Helv. a c. Jom/.)Podávasprá—
Vinu nauku o ú-cte svatých & ich ostatkov:

Hononramus autem reliquias martyrum, ut
cum, cuius sunt martyres, adofremus. (Ep.
109, l.)
LITERATURA: SBIERKY: Migne, P. L. 22-30. —
Corp. Script. Viedeň, 54, 55, 56. — PREKLADY: Písma
Ojcow Košciota, XVII. (listy), Poznaň. —_Bardenhe—
wer, Bibl. der Kirchenwdt. 15. -—Životy sv. poustev

níků, Stará Říše 1919., — Listy sv. Jeronýma, Stará
Ríša 1917. — Dr. Okoniewski, Hieronim. Listy POK.
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tom. XXII. Poznaň. — STUDIE: Grutzmacher, Hiero
nymus, Berlin 1908.— Cavallera, St. Jéróme, sa vie et
son oeuvre, Louvain 1922. — Ficcara, La. posizione di
s. Girolamo neua storia della cultura, Agrigento 1930.
— Stummer, Einige Beobachtungen iiber Arbeitsweise
des hl. Hieronymus bei der Uebersetzung des A. T.,
>>Biblica<<,Roma 1929. — Schade,

des hl. Hieronymus,

Freiburg

Die Inspirationslehre

1. B. 1910. — Trciňski,

Die dogmatischen Schriften des hl. Hieronymus, Posen

1912. — Niessen, Die Mariologie des hl. Hieronymus,
Munster 1913.— Weglewicz, Doctrina s. Hieronymi de
ss. Eucharistia, Roma 1930. — Dr. Alois Lang, Otec
pouště sv. Jeroným. Vo sbierke »Vítězovéa, Olomouc
1936.-—Kaulich Inocenc, Jak vyložil sv. Jeroným pa

peži sv. Damasovi podobenství o marnotratném synu?
Č. K. D. 1917.

Sv. Augustin, »Do-cto'r gratiaea.

Naj*v"čší cirkevrný učiteI' Aurel Augustín
narodil sa 13. novembra r. 354 V Tagaste
V Numí'dií. Otec Platrícíus fbol p-Olhan a len

na smrtel'n-ej posteli p-rijal krst. Matka-, sv.
Monika, pochá-dzala z k-resťanskej rodiny.
MIaL-arozhoduljúci

v1p1yv na Augustínaov

Vot. Ohcela ho d-ať pokrstiť

ží

už eko dieťa,

keď upadol do vážnej choroby. Ale keď cho
roba ipol'avila, neda-la ho už polkrsrtiť, preto
že chcelwa, aby z- nesJkO-ršíe prijatého

kr-stu

mal Augustín čím Váčší osoh. Ako chlapec
sa náru'žive hrával s loptou a s obl'ubou chy
tal vtáky. Vel'ká ctil'b'ažnosťho niekedy do
hnala až ':k slzám. Ku pravd-omluvhosti ne
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cítil vePkú náklonnost. Nerád sa zaoberal
s matematikou a s gréčtilnoru.Gr-amatiku štu
doval v Ma-daure, “blízko svojho rodiska. Po
skončení štúdií gramatiky poslal ho otec ako
17-ročného mladíka do Kar-tága, aby študo
val retori'ku. Študoval s podivuho-dným úspe
chom, ale V mravnosti klesal. S is'tou súlož
nicou mal syna A-deodá-ta. So dňa zna deň

strácal kresťaniskú vieru, ktorú mu do srd
ca vštepila mat-ka. Po skončení štúdií (okolo
r. 373) kresťanstvo mu bolo Iahostajné.
Číhal Cicerónove spisy a u'bv—ndilsa V pre
svedčení, že Iudsikém—uživotu móže dať ne—

jaíkú náplň iba stále hfad-arnie pravrdy. Preto
sa pridal Eksekte matnichejcov, !k-devytrval
- na velký ž'ial' svojej matky - 9 (rokov.

Náuiku manichejcov vcelku nikdy neprij'al,
ale súhlasil s jej záJkLadným wčenínn t. j.
že všetko, ba aj sám Boh, je hmota; zlo. má
vlastnú podstatu a l'udská duša je čiastkou
božstva. (Confess. III, 7, 12.) Po skončení
svojich št-údií otvoril rétorskú školu najprv
v Tagaste a neskoršie V Kartágu. Za svojho
profesorského účinkovani-a mal možnosť rha
zrieť do života mamincfhejcov, vidieť ich ne

mravný život a presvedčiť sa, že oni mu ne
dopomóžu lk pravde, :kború ustavične hl'xadal.
Manichejského bísík-upa Fausta, .kto-rý vraj,

najmúdrejší medzi manidhejoami - mal mu
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dať vysvetlenie na“ rozličné ortázky, Augustín
prinú'til uznať svoju nevedomvosť.Duš-evne sa

rozišiel s touto sektou, ale nemal sily zane
chať ju i verejne. Matka Monika oplakáva
La svojho pocblúdeného syrna. Který-si biskup
ju potešoval, že syn tol'Lkýchslz sa nemóže
stratiť.
Túižiba upo váčšej sláV-e víedla Augustina
r. 383 'do Ríma, kde .bo'l za pol rolka učite
l'om retoritky. Vtedy ibol naiklonený ku skep

ticizmu. Vplyvom rimskeho prefekta Syma
cha stal sa pro-fesorom retoriky v Miláne.
Išla s ním aj matka Monika a [bývalý žiaík
a priatel' Alypi'us. Sv. Am'bróz (ho prij-al pri-a
tel'sky. Privítanie & Vóibec celá Amibrózova

osobností hlboko zaúčmkovaly na Augustina.
Často chodíeval na. Ambrózove kázne, a to
nie tak ze zbožnosti, alko skor zorzvedavosti.
Ambrózov alegorický Výklad Písma rozptý
lil nejeden Augu-stínov predsudok, najma o
Starom zakone,
Čítaním diel neorplatonikov, najma Ploti
n'ovýoh (ivlatinsko-m preklade Viktorinovom),
pomaly začal poznávat! Boha ako bytosť čis
to 'du-oh-ovnú & J eži'ša Krista alko večné Slo
vo Boh-a. V líStOIChsv. Pavla sa dočítal a tiež

uznal, že milosť božia je jediným prostried
kom spojiť sa s Bohem. A V tom Videl ko
nečný cieI' človeka.
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Na matkino naliehamie prep-ustil súložni
cu,. matku Adeodátov-u. Duševných p-redsud

kov už sa zbavil skór, teraz opustil aj hrieš
ny život, ktorý mu preukáižalna ceste ku kres
ťanstvu. Ale ešte amí teraz nevedel sa roz—
hodnúť lp-reprijatie krstu. Raz ho náhodou
navštívil dvorný úradník Ponticíán .a rozzprá
val mu o živote egyptských mníohoxv. A tu
zasiahla Augustina milost 'božia. Vnútorne
rozrušený sa utiahol do zátišía cisárskej zá—
hrady. Počul tajfomfnýhlas: Tolle, lege! Otvo
ril sv. Písmo a oči mu utikvely na sl-orvách
sv. Pavla: »Shod'me teda s-oseba skutky tmy
& oblečme sa do výzbroje sveta! Žime po
ctiv-o alko vo dne, a .nie v hodovaniach a pí
ja-tykách, nie v smilshvách =anemravnostilajch,

nie vo sváre a nenávisti! O'blečte sa v Pána
J ežiša Krista a o telo sa nestarajte npordl'aje
ho žiadostíl<< (Rim 13, 13.) V tej chvíli sa

skončil jelho duševný zápas. Vzdal sa úmyslu
ožení-ť sa s dcérou z pOfprednej rodi-ny, kto

rú mu odporúčala matka Monika. 0 niekol—
ko dní zriekol sa aj svojiho rétorského po
staťveni'a (r. 386) a 'spreváidzaný svojou mat—

kou a Alycpíomodišiel na ma-jer svojho pria

tela pri Míláne, kde sa dókladne pripravil
n'a prijatie sv. krstu.
Po šesťmesačnej príprave :po'krstil ho v
Miláne sv. Am'br'óz, a spolu s ním prij'al krst
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i jeho syn Adeowdát a pria-tel' Alypius. V je
seni r. 387 vyíbral sa zpárt .do-Afriky. V Ostíi
m-u oo'hor-ela matka a hneď aj zom-rela. Čo
sko—rozomrel aj A-deodátus. Preto Augustín

zostal rok v Ríme a len koncem roku 388
sa vrátil do svojho rodi-skla.Všetok majetok
rozdelil medzi vchwdobný-eh& na svojom ma

lom majeri .pri Tagaste
pri-atelmi

3 roky

žil 's niekolkými

.klášbo-rným žitvo=bom.Po

vesť o jeho učenosti & zbožnosti sa čoskoro

rozniesla po celom kraji. Pri návšteve mes
tečlka Hippo .žiadla-llud & Valéri'us, sta'ručký

biskup toho mesta, aby sa stal kňazom. Au
gustín sa zdráhal, ale nakoniec privol'il a Va
lerius ho r. 391 vysvětil za kňaza & p-overíl
kaz-atelským úradom.
Augustin ako kňlaz celkom zmenil svoje
doteraljšie štúdiá & venoval sa jedine teolo
gii. R. 395 vysvětil ho Valerius za svojho ko
adjutona & nasledujúceh-o roku stal sa Au
gustín biskupem mestečkja Hippo. Ako bi
škup žil spoločne so svojimi kň'azmi (vita ca
nonica), kázal a staral sa o chudobných.
Hlavným jeho zamesmanílm fbolo spisovatel
stv10.Pozome sledoval každý pohyb v Cirk
vi zasvojím perom jej pomáhal všade. V fbo
ji proti maniehejcom, ktorý započal hneď po
svoj-om fkrste, pokračoval aj .alko .bis'kup.-Slo

vom a písmom bránil katolídku .pravd-u'i pro—
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ti docnatistom. R. 411 v Kartágu na nábožen
skom rth-ovore medzi 286 kato—líckymia 279
do-natistíckými bisk-ulpmízvíťazila vec katolí
k-ov príčiznením Augustínovým -a síla dona
tizmu bol-a zlomená.
R. 412 začal 'bOljs pelagia'nizmom. Týmto

bojom bol vyplnený ďalší život Augustínov
až do smrti. Keď už cítil starobu, oddal r. 426
správu diecézy biskupovi Herakliovi &.sám se
chcel dórkladne p-ripravíť na cestu do večnosti.
No ešte sa nemo-hol výl-učne venovat se'be,
lebo Cirfkev ho eš-te raz potrebovala v boji
so semiapelagiánmi. R. 429 vtrhli do Afriky
Van'dali & obsadili aj mestečko Hippo. Au
gustín i vtedy zastal medzi svojimi veriaci—
mi. Ale čoskoro podlahol ťažkej chorobe. Zo
mrel 28. augusta

-r. 430. V VI-II. stom'čí d-o

staly sa jeho telesné pozostatky do Parvie.
Sv. Augustín je najváčším cirkevným u
čitelom všetkých čias a naj-ctih'odnejším člo—
ve'k-om l'u-dstva. Zázračným spósobom spojo
val v sebe najrváfčšíoh géniov sveta. V ňom
sa spáfjala dušev-ná vellknosťOrigena s tvori
vou silou Tertuliána, díalekti—cká bystrost
Aristotela, vzlet a !thoká špekuláci'a Plató—
na s p-rafktickosťou Rim-ana & duševnou hyb

kosťou Gréka. Pri tom bol oddaný Církvi
ako “Cyprián a Hieronym. Medzi cirkevnými
Otcami. .je najvšestrannej-ší. Len Ori-gene
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možno .k nemu prirovnať. Pravda, Hierony
movi sa nevyrovnal vzd-elanosťou. V Augus
tinovi sa h-amonicky Spájajú špdk—ulatívna
prehl-benosť, jasnost rmyšliefno'k, “bohatá fam

tázia, po-divuho'dná výrečnos-t, rečnioka
schopnost, bohaté životně Skúsenosti & dó—

kladné poznanie l'udskej povahy. A ,pritom
bol ozaj dobrým člolvelkom.Svoje vynikajú
ce vlastnosti nik-dy nezneužil na potlačenie
bližného. Pre sl-albosti'a l'quSké poklesky spo
l-wbliižnnýdhmal vždy porozumenie. Pomáhnaly

mu v tom Skúsenosti vlastnej minulosti. I
keď bol niekedy k nbludárom tlvrdý, Ibolo-to
len z oduševnenosti za Církev a z lásky Ik

pravde. Nenávidel lecnnepravdu a iblud, Iu
dí miloval. Augustín najlepšie vedel, ako
ťažko je dopracovat sa pravdy, preto ne—
chcel ju stratiť, a neclhcel, alby ju stratili í—ní.

Jeho spisy ukazovaly smer nasledujúcej
dobe. Augustín položil základy kresťanskej
filozofii a západnej teologii. Peter Lombard
ský čerpal z Augustinových spisovva skladal
svoje Sentencie, ktoré sú teologickou príruč
kou stred-ovekýoh škól. Augustínove myšlien
ky mohutne účinkovaly v každej \ddbe. I v
dnešn-om živote cítiť ich vplyv. Stredovekí
bludári, reformátori a janzeni'sti stavali svo
je bludné systémy na ojedinelých, z kontex
tu vytrhnutíýbh a nepochopmýoh Augušť'
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nových vetách. Ale pápeži & koncily nikdy
nedovolili zatieniť jeho ortodoxiu. V náuke
o milosti ho považovali za civkevného učite—
l'a, iktorého poslal-a Prozretel'nolsť..

Augustín mal milú povahu a vynikal nna
jmá poní'ž-en-osťou. Nik-dy sa :nedal strhnúť
k podrálždemuostiako Hieronym. Vedel si zí
sk'ať l'udí. Ani medzi \bludánmi rnemal ne

priateI'ov._ Sami uznávali, že Augustín vie
nozliš-ovať medzi osobou & .bludom.

Ako kazatel bol pre Západ 'tým, čím bol
pre Východ sv. Ján Zlatoústy. Jeho reči, na—
jmá počiatočné, sú vel'mi vzletné & pop-ret
kávané

íbá-snifckýmri fbfbrazmsí. Neskoršie

(sú

ulž menej „pestré, ale zato [hlbšie Jeho kázne
sú stručné, kráťke a často velmi alb-straktné.
Kázal zváčša len tštvr'ťhodirny. Priklady v
kázňaoh neupotrebúval a vy'hj'n'b'a'lsa aj po
ukazom na život. Od svojich p'osluoháčov o
čekával, aby spolu s ním pracovali a aby sa
mi si rurobili p-otrebnú apli'káciu. J eho reč je
jadrná, ofbratná, často úmyselne l'udová a
hoci 'aíbstralktná & filozofická, predsa je pú
tavá. Posl-ucháčov očarúval, hoci sám nebol
spok-ojný .so svoji-mi kázň.a1mi.»Mih_i _prope

semper sermo meus displicet<<,povedal .o svo
jich kázňach. (De catech. rud. 2, 3.)

Augustín je na'jbohatším spisovateI'om zá
padnej lcirkvi. Sám hovorí, ž'e napisal 93 diel
287

V 232 knihách. V jeho spi-soch sú zahrnuté
všetky odbory teologiCkej vedy. Sl-oíhmá vel
mi rozličný podle toho, čo a komu gpíše. V
ludovýoh spisoch chce byť jednoduchý a po
smieva sa rečovej úzkostl-irvosti gram-atikorv.
Vo filozofických supi-sochmá výrazy jasné a
presne. V diele o Bolžom štáte 'alebo vo Vy
zna-niach jeho sloh je svi-ato-čný, vznešený a

vzletný.
Jeho spisy p'OPdI'apredmetu delíme na fi
lozofické, apologetické, dogm-aticko-polemic—
ké; morálne, .kázne a listy. „Vyznaíni-a“ a „Re

tracftationes“ tvoria osobitnú skupinu.
Vyznania napisal okolo roku 400. Toto
dielo obyčajne .sa pokladá za Augustinovu
spoved'. V skutočnosti je rto velebný chválo
spev, V ktorom Augustín velebí 'božiu do'b
rotu i d'okonalosť & vzdáva Bohu chválu. To
je Vlastne biblický význam slova >>confiteri<<
(Confitemifni Domi—no,quoníam bonus . . .) Nie
je to živorbOpis,ani históri-a, lež modlitba, roz

jímanie a povznesenie sa k Bohu.
Dielo sa síkladá z 13 knih. Možno ho roz
deliť na dve časti. V prvej (I.-IX.) vzdáva
Bohu chválu za milosti, ktoré mu Boh pre
ukázal od útlej mladosti až do smrti matky
Moniky. Po'drobne opisuje svoj život, vyzná.
va svoje hriechy a pomýlenia, líčí svoj du
ševný zápas a napo'kon svoje onbrrátenie.
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V druh-ej časti (X.-XIII.) opisuje svoj du
šev-ný stav, keď písal toto diel-o (r. 400). Vy

znáva, že Boha miluje, že Boh nie je mimo
neho, lež v ňom s—amom.„Neskoro som Ta

začal milovat. Ty si bol vnútri, ja vonku, &

tam som Ta hladal...

Ty si 'bol se mnou,

ale ja som nebol s Tebou. Od Teiba ma od
ťahovalo všetko to, čo by vůbec nebolo, ke
by n-ebolo v Tebe. . .“ (10, 27). [Prekrásnu ú
vahu o láske tonžej začína klasickou veto-u:
»iStvoril si nás, Bože, (pre seba a nespoko-jné
je srdce naše, :kým ln-espočinie v Te'be!<<V

osta'tných 3 knihách ofbdivuje fbožiu dobrotu
a múdro'sť vo stvoreni sveta.

Toto Augustinovo dielo patrí medzi naj
kra—jšieplody svetovej literatúry. Preložené
je skoro do všetkých rečí. _
Cez Vyznania mó'žeme nazrieť do Augus
tíno-vho vnútorného života; Retractatžones
oboznamujú nás s jeho literám'ou činnosťou.
Napisal ich okolo r. 427, ale nedokončil.
Okrem svojich lístov & kázni vypočítu'je v
nich všetky svoje p-rálce, ktoré napisal od
svojho oíbrátenia. Uvá'dza pohnutky a ciel,
prečo písal, &opravuje, rešp. doplňuje mies»
ta, které i jemu samému sa mezdaj-ú dosť
jasné a správne, & vktoré “by mohly irných po
ho-ršíť, pretože 'by im ln-erozumeli.

Filozofické

19'

spisy. Prvé pokusyna
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poli filozoficknomAugustín urobil ešte V Kar
tágu, kde _žil vel-mi neviazane. A-ko mladý
profesor napisal v tom čase spis De bono et
apto. Diel-o sa nezachovalo. Máme len 8 filozo—
fických dialogov, z ktorých 4 pocháidzajúz do

by Augustino-vej prípravy na krst; ostatné
sú z neskoršieho olbdo'bía.V diele Contra Aca
demŽCOS— podvna-cia skepticizmus

neoaka

demikov, ktorý-m za istý čas aj sám predná
šal. Hovorí, že blaženost nespoičí-vaV hlada
ní a slkúmarnípravdy, lež v jej pozna-ní. Uspo
kojí nás len istota, nie pravdepodobnost. V
spise De beata vita hovorí, 'že Iblažený je ten,
kto má v sebe trojjedicnéh-o Boha; \člzovekú
plne fblalžený bude lem v fbu'dúcom živote. V
2 knihách De ordžne píše o P—rozreteIn-ostifbo—
žej, která nevylučuje zlo, lebo i ono má VO

svete svoj význam. Soliloquia (dve knihy) ob
sahujú Augustínove dialogy s rozumom .o
prostriedkoch
poznani-a nadsmyslových
právd. Z. nesmrtelnosti pravdy uzatvár-a na
nesmrtelnost duše. Toto dielo podstatne pre
pr-aooval vo svojich „Retractationes“. Jest
vuje aj kompilácia podobného [názvu z 13.
st. Augustín chcel písať aj o 7 slobodných
umeni-ach. Ale dokončil len zčiast'ky o gra
matike a hudbe. Poeti-cky dokazuje, že hud
ba je prvotriednym p—rostriedkomna povzne
senie ducha k Bohu, ktorý je prameňom vše
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tkého umeriia. O ostatnýoh umeniach podal
len náčrt. V Ríme napisal dielo De quantitate
animae, v ktorom dokazuje nehmotnosť du
še. Spis De Magist'ro je zvečnením Augustí
novho rozhovoru so synem Afdeodát-om. Do

kazuje, že Boh je vnútorným učitelom kaž
dého 'člorveka,pretože je principem všetkého
poznania, ako je aj príučinouvšetkého bytia.

ApOIOQetžcké

spisy.

V menšo-m

traktáte Adversus Judaeos dokazuje, že v
zavrhnutí [nevďačného židovského národa sa
prejavi-la božia spravo'dlivosť. Apol-ogetizcký
ráz s filozofickým & historickým prif-anbením
má najváčšie & na'jvy—nikajúcejšie dielo Au

gustinovo De civitate Dei. Písal ho od r. 413
do r. 426 na žiadosť t-riIb-únaMarcelín'a, alby
podvrátil výčitky polhafnov, že 'kresťan-ia sú
zodpovední za úpa-dok rímškej ríše. Kresta—

nia, vraj, rozhnevali boh'ov, ktorí sa preto
odvrátili od Ríma a dopustili úžasné spuste
šenie ba=rbarmi r. 410 za vedenia Alarichov—

ho. Augustín rieši v tomto diele problém
Prozretelhostí

&'rí—mske'hoštátu. Ba ide ešte

ďalej. Skúma vztah božej Prozretel'nos'ti k
celému I'udstvu v minulosti, v budúcnosti a
stále. A tu sa mení jeho apologia v grandióz
nu filozofiu l'udských dejin podl.-a [kresťan
skélho sveto-náhl'adu.
'
19*
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Sv. Augustin rozšíril význam (slova »ci
vitas<< 'na spoločnosť .a 'hovorí, že vv=osvete sú

len dve spoločnosti, &to kolektivum dobrých
— štát boží, nebeský, a ikolektivum zlých —
štált zlého ducha, zemský. Človek pfrilipne
svojou láskou k jednémru alebo &;druhému.
Augustín občas. prorocky predvíada v 'boji
tých-to dvoch spoločnosti zápas Cir'kJViso štá
t'om. Spomína tiež zásady, ktoré sa majú u
vá-žiť pri riešení vzájemného vzť-ahu týchto
dvoch mocností. Medzi spoločnosťou dobra
a zla tu na zemi je ustavičný zápas, ku kto
réanu sa božia Prozreteln'olst nespráva indi—
ferentne, lež svojím zásathom v-o vlhodnom
čase pripravuje víťazstvo dobra. Táto myš
lienfka.je rozvinutá v celom diele.
Dielo má 22 knih a ldelí sa na dve časti.
Prvá (I.-X.) je obranná, druhá (XI.-XXII.)
podáva učenie fo božom zasahovacní ;do sveta.
V I. časti dokazuje, že puohanstvo nemóže
byť nijako n'a oso-htomuto svetu. Potom opi
suje zaujatie Ríma a dokazuje, že póíhafns'kí
bohovi-a nemajú nija'kej moci vol'ačo zachrá
niť. Rímsku ríšu neučinili velkou pohanskí
bohovia, lež jej občania, &to tak, že druhým
národom :krivdili a podmaňovali ich. Pohan
stvo nemůže zaisti'ť dobro pre budúci život.
Augustín ostro kritizuje upoh-a'nSIkúteologiu,
filozofiu a neopla'tonickú démon-ologiu.
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V II. čalsti opisuje vznik dvoch spoločno
stí (stá-tov), ich rvývin vakoniec. Ich vznik vi
dí v stvoreni an—jelov,ktorých hrieoh rozdvo
jil na dobrý-oh 'a zlých, V stvoreni človeka a

v jeho páde. Rozvoj spoločnosti ukazujevšty
rooh “periodách: v knilhe XV. opisuje ich zá
pas po potopu sveta; v XVI. [knih-epo dobu
Dá'vidc-vu; v knihe XVII. až po dobu Krist-o

vu. Najjrozsiahlejšia je kniha XVIII.,v kto
rej vykresluje históriu ríamskej ríše a jej
dejstv-ovanie najm'á od Krista až do skon
čeniia.prenasledovanía kresťanov. V ostatných
4 knihách liči koniec zápasu dvoch spoločnoF
sti. Na konci sveta Boh pri poslednom súde
rozdvoji zápasiacilch.Kniha XXI. opisuje trest
zlej spoločnosti v pekle & kniha XXII. ví
ťazstvo Spoločnosti ne'beskej & blaženost vy
volených.
Sostavujúc toto dielo, Augustin používal
spisy Cicerónove, Euzebíovu kroniku, diela
Hieronym-ove & Vamonov spis »Antiqui-tates

rerum human-arum et divina-rumu.

Dogmatické

spisy. Svojeučenie-po

dáv—aAugustín najjadrnejšie v krátkom die
le Enchž'rz'diončiže De fide, spe et charitate.
Nalpi'salho na žia'dlost zbožného Rim'ana Lau
rencia. V prvej časti vysvetluije apoštolské
vierovyzn'anie; v druhej hovorí o nadeji a o
modli'tbe Pána; v tretej o prilkázaniach a o
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láske, ktorá je ciel'om všetkých prizkázaní. V
díele De utilitate credendi dokazuje mani
chejcom, že Vierra nie je slepá, 1ež_“opiera sa

o autoritu rbožiu, v mene ktorej hovorí Cir
kev. Dielo- De fide et ope'ribus rprizvulkuje, že

samotná Viera bez dobrých skutkov nestačí
na sp'asenie. V spise De coniugiis adulterinžs
hovorí o nerozlwčítel'nosti manželstva. V die
le De ve'ra religione dokazuje prroti manichej
com a :p'ozharnorm
kresťanskú pravdu a uvádza

spósoby, ako sa božía Prozretel'nosť stará
o spásu človeka.
' Nyaljvynikajúcejším a zároveň aj najroz
siaihleljším dogmatickým dielom Augustino—
vým je De Trinitate v 15 knihách. Pracoval
na ňom od r. 400 do r. 416. V prvých 9 kni
hách podáva učenie o Najsv. Trojici podřa
Písma sv. &východných Otc-ov. Doplňuje na
jmá náuku Atamázov—ua Kapadočanov.
V
osta'tlných knihách, V “ktorých je najqríginál—

nejší, usiluje sa objasnit tajom-shvotrojjedí
nélho Boha analogiarmi, čenpanými (hlavne z
l'udskéiho ducha. Dielo je veImi ť-ažkosrozu

mitel'né; sám ho chcel ešte opravit, ale k to
mu už nedošlo.

Polemžcké

spisy. V spiseDe hae're

sibus plodáva krátky vyň'a-tok z blud-ov & ích
dejiny, počnúc od Šimona Mag-a až po Pela
gia. Vypočí-tuje 88 !bl-uldov.Pritom si Všíma
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aj pohnutky ich vznik—u. V osoni-bnýc'h die—
lach podvr—acia bludy mamioh-ejoov, don.atis-.

tov, pelagiánov a ariámov.
Pro-ti manidhejcom &i-rnpodobným :p-risci
liafni-stom napisal Augustín V-eIa spi-sov, v

ktorých opisuje hlarvné zásady ioh nauky, ich
mravnost a zvyky. V [knih-eDe libero arbitrio
odpovedá na otázku manichej-cov: Odkiaf je
vo svete zlo? V spise De moribus ecclesiae
catholicae et moribus Manicheorum stavía
vedl'a seba životně spósoby mníchov, pus-tov
ní'kov, katolických a manichejs-kých bisku
pov, aiby dolkázal rozdiel medzi mravnosťo-u
katolínkov a manichej—oav. Proti m'aniuchejcom

nebojuje len v-o všeobecnosti, lež vystupuje
aj .proti jednotlivcom ('A-dimantus, Faustus).
Zo 'spisov proti donatistom 7 sa stratil-o.
Zo zachovaných vywniYkádiel-o De bapttsmo
contra Donatžstas v 7 kniha-dh. Týmto die—

lom Augustín sa stal zakladatelfom učenia uo
Cirk'vi a o sviatostiaoh. Vedecky rvykIa-dáná
u-ku o účinkoch, o platnosti a o p-ravom vy
sluhovatefovi svíaJt-ostikrstu. Krátky obsah
významného náboženského rozhovoru medzi
katolíikmi 'a d-onatistami v Kartágu z r. 411
podáva v spise Breviculus collationis cum
Donatistžs. Prajný výsledok tohto rozhovoru
pre katolí—ckupravdu oznámil l1a.ic::kýmprívr

žencom donatisbov v spi-se Liber ad Donatis
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tas post collationem a vyzýva ich, aby sa pri
pojili ku katolíkom.
Najviac polemických spisov napisal Au
gustín proti bludu pelagíáxnov.Pelagiove spi
sy .podfvracia V díele De natura et gratia. Opi
suje v ňom dedi-čný hriedh a jeho následky.
Okrem Krista a jeho Matky niet človeka bez
hriechu—.Túto Ivetu dókladnejšíe

roz-oberá V

spise De perfectione justitiae hominžs. V die
le De peccatorum meritis et remžssione píše
o dedi-čmom hadechu, ksbo-rýplodením

(propa

gatiorne) prechadza z Adama na potomkov,
& nie, ako hovorili pelagiáni, napodobňova
ním (imita-tione). Deti sú skutočne tým fhrie
chom poškvmené, a preto musia byť pokrs
tené.
Ako odpoveď na dva spisy biskupa Juliá
na z Ekrlanu, -v kterých Ibrálnil pelagi-afnizmus,

uverejnil Augustín dva spisy: Contra Julia-
nwm, v ktorom dokazuje ldedičný 'hriech naj
viac z tradicie, & Contra secundam Juliani
responsžonem, ktorý ostal nedokončený. Au
gustín musel na konci svojho 'života vystú
píť ešte .proti semipelagiánom. Uverejnil pro
ti ním dva spisy, a to De praedestinatione
sanctorum .a De dono perseverantz'ae, v kto
rých dokazuje, že milost božía je p-otrelbfná
aj na potčia-tku viery (ad initiwm fidei).
Proti ariánom napisal diel-a Contra ser
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monem

Ariano'rum a Contra

Maximinu'm

A'ržanum.

Spisy exegetické.

Sv. Augustín

vykladá Písmo sv. miesta-mi doslovn-e, mies
tami alegorický. J-e'hlo hlavnou zásadou
je, aby výklad neodporoval učeniu Cir
kvi. Teoreticky píše o exegeze v diele
De doct'ržna christiana v 4 knihách. Z
ného sa zach—ovv-ally
len :prvé 3 knihy,

ktoré

obS'aihuijúpravidlá výEkladu (hermeneutikax
vo 4. knihe boly pravidlá Lhocrniletilky.De Ge
nesi ad litteram V 12 knihách p-odáva po

drobný výklad stvorenia sveta a človeka až
po vyhnanie Adama z raja. Kniha 6. a 10.
je hotová antropologia. Spisy Locutiones.
(7 knih) 'a Quaestiones in Heptateuchum (7
kníih) obsahu-ju výklad najťažšíoh miest Pís
ma sv. Zdanh'vé protirečenia evanjelistow
vysvetl-uje v Spise De consensu evangelista—
frum. Rozsiahl-e dielo Ena'r'rationes in Psal
mos je obsahu exegetidkéh-o a kazatelského;
vo for-mehomilií opisuje so skvelou elokven
cio-u život—'kresťanský. Kompendiom celej
kresťanskej mravoaulky je diel-o De sermone
Domini in monte v 2 knihá'cíh. Exegetizoval
aj evanfj-elium sv. J án'a, jeho prvý list -a lis

ty sv. Pavla Rimanom a Galaťanom. Vo vý
fklaJdePavlových list-ov 'je velmi důkladný &

pre pafbrietic'kúliteratúru je velkou straitou,
297

že neexegetiz—oval “e.-jostatné

Pavlove

listy.

V-osvojej exegeze míestami používa .text Ita
1y, miestami Vulgáty a pri ťažších miestach
i Septuaginty. P-rizvuakujeneomylnosť Písma
svátého.

Morálne

spisy.

V »dúeůeDe agone

christiana
populárnynm lspósosbom podárva
kresťatnom pokyny, ako majú zd-olaťzlo. Spe
culum je slbierka m-oirálnych p-redpisov 20 SV.

Písma. V spise Contra mendacium dokazuje
proti p-riiscílianistocmabsolú'tnu nedovolenosť

l-ži,ktorú oni pokladali v niektorých prípa
doch za d-o-volenú.

Proti Joviniánovi napisal na obhájenie
m'anželsbva (De borno cornjugali) & panensbva
(De sancta virgin'itaute) 5 knih
0 spósoibe vyučovania :kalteohumenov &
I'ud-u píše všeobecne v gdiele De catechizandis
rudžbus. Napísal , ho olkolo r. 400; (podávat

teoretické a praktické pokyny pre pedago
ga. Je to prvá systematická kateche'tika. Ve
noval ju -'di“akonoviDeograciovi v Kartágu.

Kázne

a listy.

Okrem exegetických

homilií máme od Augustín-a 363 [kázní na
rozličné témy. Nimi sa stáva Augustín na.-j
váčším fk'azateI'om záp-adnej cirkvi. Kázne sú
krátke a abstraktné. Neup'o-trebúValtotiž prí
klady a aplikácie na život. Pripisu—jesa mu
aj mnoho aipokryfov.
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Od Augustina sa nám zachovalo 270 lis
tov, z ktorých 53 sú jemu adresované a po
chá-dzajú od jeho priiatel'ocv. Sú vel'mí dóle

žité pre poznaníe života, vplyvu a učenia
vel'kého Augustina. Vo váčšin-e listo-v lhovorí
o ortázk-adhdogmatických, filozofických a mo

rálnych.
Zachovaly sa aj básne, ale ani formou "ani
obsahom nie sú význam.-né. (De civ. Dei 15,
22.)
LITERATURA: SBIERKY: Migne, P. P. lat., sv. 32
47. — Všetky spisy Augustínove sú vo viedeňskej
sblerke Corp. Script. ecc1. lat. — PREKLADY: Slo
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štúdiou Dr. Špirku), SSV 1948.-—České:
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Mik. Levý, VyZnáni, Kun

cíř, Praha, 1926.— Kratochvíl, Rozhovor oblaženom
živote,

1931. ——M. Versich,
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Olomouc, 1948. — Po l'ské vydanie Augustinových
diel v sblerke »Pisma Ojców Koscolaa, Tom. IX, X,

XI, XIII, XXII, Poznaň. — Nemecké:
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wer, Bibl. der Kirchenvdt. 10. sv. Biografie: Ber
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cířa, Praha 1929.— P. Guilloux, L'áme de S. Augustin,
Paris 1922.— Wolfsgruber, Augustinus, Paderborn 1898.
— K. Holl, Augustinus innere Entwicklung, Berlin 1923.
— Legewie, Augustinus, Bonn 1925. — Concetti, S.
Augustini vita, Tolentini 1929.— G. Papini, Sant' Ago
stino, Firenze 1930. — Goola, Sant' Agostino, Torino
1936. — Doubrava, Památky sv. Augustina, 1893. —
STUDIE: Boyer, Christianisme et Néoplatonisme dans
la formation de St. Augustin, Paris 1920.— Thimme,

Augustinus Selbstbildnis in den Konfessionen, Gúters

loh 1929. — Weinand, Die Gottesidee der Grundzug

der Weltanschauung des hl. Augustinus, Paderborn
1929. — Záhringer, Das kirchliche Priestertum nach
d. hl. Aug., Paderborn 1931. — Schilling, Die Staats

299

u. Soziallehre d. hl. A., Freiburg 1910. — Adam, Zur
Eucharistielehxre d. hl. Aug., Augsburg 1936. — Barth,

Die Freiheit d. Entscheidung im Denken Aug., Basel
1935.— Cayré, La contemplation augustinienne, Paris
1927. — Dr. Oldřich Karlík: Zhoubnost lži ve světle
učení sv. Augustina, Olomouc, 1928.— Baušová Márie:
Myšlenky sv. Augustina, Praha 1930. — Hronek: Sv.
Augustin, Praha 1930.— J. Hanák: Sv. Augustin, Archa
1916.-—Dr. Miklík: Které řeči uměl sv. Augustin, ČKD
1923. —-Spáčil B.: Sv. Augustín o neposkyrněném po
četí Panny Marie, ČKD 1931. — Dr. Kubíček: Sv.
Augustin a wiklefizmus, Hlídka, Brno 19311.— Dr. T.
Hudec: Sv. Augustin a Bible, Hlídka, Brno 1931.— Dr.
J. Kratochvil: Dějinný význam sv. Augustina, ČKD
1930. ——
Sv. Augustin:

Rozmluvy

duše s Bohem. Vyšlo

u Francla v Prahe 1933.— Dr. A. Fuchs: Sv. Augustin.
»Na hlubinu<<, XII. č. 6.

Učenie sv. Augustina.
Niert skoro teologickefj otázky, ktorej by
sa sv. Augustín nebo-1 dohkol vo svojich

spisech a rečiaah. Ani v krátkosti nemožno
vypočítat všetky; uvedieme len čo hlavnej
šie, kterými s—v.
Augustín dbohatil teoLogiaú
vedu. J efho hlboké teologické myšlíenky ne
raz daly podnet ik teologickým sporom. No
Církev katolicka vždy pekla-dala Augustina
za najlepšieho církevného učitele; najma v
náuke o milosti a n-evyhnutnousti'k spasitel
tel'ným skutkem Videla v ňom najvá—čšiuau
to-ri'tu & poctil-a 'ho menom »doctor gratiae-v.
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Svoje vedecké náhrady časom menil, pre
pracovával ich uadoplňoval; čo 'ho'vori v svo
jich norvšich spisoeh, často nesúhla-si s jeho
starším-i náhla'dmi. Preto i sám 'žiadal (Bet-r.
mol. 3), aby jeho. náuík'a bola posudzovaná
na základe najmovšiclh spisov.
1. V-ofilozofii sa pridržiava Platóna -a ho
vorí, že Platón »mpormedzi“všetkých filo-zofov
sa naijletpšie 'približil kresťansbvwa (Cirv. 8,
5.) Hlavné body filozofie sv. Augustina sú:
ai) opravdivá mú-drosť má viesť k Bohu a k
blaženosti; b) idea pravdy a blaženosti je včlo
velk-ovivrodená; c) zodpovedne týmto ideám

musi byt jedna nemenitel'ná Pravda a naj
vyššie Dobro — Boh.
2. Božiu po-dstaltu sa usiluje vysvetlit z
jednoduchosti Boha. U Boha niet prípadku
(accidens), lem podstata: »U Boha všetko-, čo
z Neho vychádza, je On sám<<,t. j. Jeho zpod
stata. (CW. 9, 10.) Boh nie je složením po

tencie 'a aktu, lebo On je čistý akt (act'us pu
rus). Keďže v Nam rni-et precholdu z poten—

cie do aktu, nemá ani vztahu k času. Čas je
výmena—ou
medzi minulým,

prítomnýcm a bu

dú-cim; výmena však može byť len tam, kde
je prechod z potencie d-o aktu. Pri'tornnosť
bezo zmeny nie je časná, lež večná. Boh je
večný.
Všadepritomnosť. božiu vysvetluje doka
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zom, že .priestorom sú ohraničené len stvo
rené veci, nine však Boh. 'Bo'ži-uvševedúcnost
dófkladnejšie vysvetfuje so zretel'om na bu—
dúce skutky, ktoré vyk-onajú stvoreni-a, ob—
drarefnéslobodnou vól'ou. Boh nestvoril tento

svet z nútenosti, preto majú V ňom svoje
miesto slobodné skutky stvoreni. Boh však
neomylne pozná i tieto slobodné rozhodnutia
svojich stvoreni, ldbo na všetko sa diva nad
časove ako na pritomnost. (Civ. 11, Zl.)
3. O stvoreni

sveta v ši—esti-chdňoch sv.

Augustín učí: Boh stvoril všetko razom (cre—
avit omnia simul) & anjelom to potom uká
zal v šiestioh Vildeniadh, v šiesltic'h za sebou
nasledujúcic-h obrazoch. AJnjeli videni stvore
né veci vo 'večn'ej idei, t. j. ajko boly u Boha
(cognitio matu-tina), a tiež v ich [konečnej
stvorenej forme (cognitio vespertina).
4. Učenie [kresťanskéhostaroveku o Najsv.
Trojici zdolkonlalil sv. Augustín dielom »De
Trinitamea. Výralz »substan'tim nepolkladá za
vhodný na označenie božej podstaty, lebo
su'bstanciia znamená .protivu prípiadku (acci
detns); za zodpovedneljši výraz považuje
slovo »essenti'a<<.
Podstatnosť tbozžia neznačí

sebe

podobných,

tr-01jakosi? osób
alko nnaqp-r.sa pondobajú tri

jedna-ké sochy. Preto hovori: »'Ce1áTrojica je
tak velká ako ka'ždá O.soiba<<.
(De Trin. 8, 1.)
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Rozdielnnosť osónb Spočíva ve vzájemných
a nezm-enitel'ných vzť'alhoclh osóib (Tel!ationes).

Tieto vztahy nie sú prípadkami (.accidems),
lebo sú nezmenitel'né. Obrazy Najsv. Troji
ce hl'adá sv. Augustín najviac v l'wds'kej du—
ši, stvo-renej na obraz boží. Duidh I'udský,
obraz Otoa a jeho. poznanie je obrazom Sy—
na. Duch I'fudský [mil-ujeselba 'a táto samolás
ka je ofbraz-om Ducha Svatého.
'

5. O histologii Augustín nenapísal oso
b'itcnédielo. Zat-o však v niektorých svojich
spis-ocfhsa často dotý'ka i tohto predmetu.

Ježiša Krista zdůrazňuje ajko cestu vedúcu
k Bohu. Kristus je stredobodom I'udstva, rde
jin „a rnajmá [kresť'anského života. V Kristo
vi sú dve p—rirodzenosti, alle len, jedna osoba.
(Serm'o 130.) Prírodzenosti nie Isú smieš—amé,
ale'bo jedna v druhů premenezné (Trin. 1, 14),
ale prirodzenosť I—udskáje nesená bože-u o
sobn-osťou. (C. Max. 1, 19.) Kristus i ako člo
vek je prirodzeným, :a nie adoupltonnanýmsy
nom B-otžím.'(Sermo 183, 3.) Kristus je doko

nalým člověkem a má všetko, ičo:patrí k prí
rodzenvosti l'udskej. Rozdiel od ostatný-ch I'u
dí čo do-prirodzenosti 'je len “vtom, že afek
ty nevznikaly v ňom sploln'tá-nne,letž boly cel
kom podriadené jeho vůli. (C. Faust. 26, 8.)

6. Sv. Augustín dórazn'e prízvukuje úlo
hu Krista ako prostrední'ka. Boh sa stal člo
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vlekom, alby pokoril človeka v jeho pýche &
hlavne,

aby —hosmieríl s Boh-om. Vykúcpefnie

poním'a podolbne alko Origenes. Hovorí, že
hriechom Adamovýum získal satan právomoc
nad čílo-vekom.Satan ju stratil potom .pre'to,
lebo sinaholna Nevinného. Vykúpecnie je vše

obecmé a rozprestiera sa na všetky hrieohy
& na všetkých hriešnikonr. (Enohirid. 58.)
7. SV. Augustín

p-rízvu'kuje viac a'ko Ekto—

rýkoI'vek zo sv. Otoov nesmiernu úlohu Mat
ky Brož-ej pri vykup-iitel'škorm divele. Z j-ej úlo

hy vyplýva, že museLa byť pannou pred pó
rosdom, v pórode & po ňom, a že musel-& byť

čistá od rvšetkého hriechu: » . .. de qua (Ma
ria) propter honorem Domini, nulJJam pror—
sus cum de peccatis agitur, haberi volo quae
stionem<<. (De nat. et gr. 36, 42.) Pravda,
rozumel 'tu len hri-echy osobné; nie je dolká
zané, či sv. Augustín mal na mysli nep-oškvr
nezné upečatie Matky Božej.
8. V náu'ke o I—wdskejduši, pokiar ide o

dedičný hriech, kloní sa k traducianizsmu.
Nazdáv-a sa totiž, že kreacianizmom sa nedá
vysvetlit prechod hrieohu [na potomkov.
Avšak Tertuliamov l'tra-ducia-nizmuszavrhuje
pre jeho ma-terialistioký názor 0 podstate du
še.. Adam mal pred úpa-dk-omdo hriechu najd
prirodzené dary a do istej miery aj nesmr
teTrno-sť— po-sse nom mori —, bol oslobodený
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od telesných chorób a nerestí a od nezriade
nej žiladosti'vosti =(ooncup-iscentia rebellis) —

posse non peccare. Keby prarodičia neboli
zhreštili, možnosť mezorrnrieť a n-ewhrešiť “by
bola prošla V nemolžnosť zomlrieť a. zhr'ešiť
(no-n upo-ssemori, non posse pecoare).
Oné

n-ald-príro-dzenédary sa však hriecfhom stra
tily (Gen. Lit. 6, 27), človek aj vo svojich
priro—dzený-oh sohopm-ostiach bol porušený &
stal sa »massa .perditionis,
peco—ati,'irae<<.
(Enchi'r. 99.) Dedičný -.hr.iech j-e- oprav-divý

hriech, sikutočná vina; „preto aj u detí jest
čo »Oidlpustíťa,& preto Kristus vykúpil aj de
ti. Na otázku, a*ko škod-il íhriech Ad-amov to

mu, 'kto osobne nez'hrešil, hovorí sv. Augus
ií'n: »Fuit Adam, et in illo řuimus omnes;
periit Adam, et in illo omnes perierunt<<.
(Op. imperf.

1, 47.) Dedičcný h-riech je 'hrie

chom pokolenia, a nie hriechom osobným
Dedičmýwmhriechom stratil človek dokonalú
slo-bodu “(liibertas) .dietok božích, ale nie slo
bodnú vól'u (liberum arbitrium; Enohi-r. 31).
Podstatu 'dedičného huriechu nevi-di v nezría

denej žiadostivosti, ktorú ináč velmi prizvu
kuj e, lež v str.-arte n'adiprirodzeného obrazu
božiehjo v čTOfVGIkOVÍ.
(De rperf. julst. 4.) Priě

púšťa možnosť bezhriešno'sti u človeka, ale
v skutolčnosti okrem Spasitele & jeho Matky
nik nie je bez hrieohu. Každý, :kto nie je
20
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pok-nstený, .pastrí »ad massam

perditioni-s<< a

zalhynie. Zahynú aj nepoikrstené nemluv—
niratfka, hoci ich trest je »mitissim'a d—amna
tio.<< (De pecc. mer.

1, 16.).

9. V učení o milostí rozoznáva milost po
svácujúcu a pomáhajúcu. Posvácujúca milost
spočíva nielen v odip'ustení h-riechov, lež i
vo vnú'tornom posvatení človeka; ňou sa
stane človek spósolbilým konat záslužné "s[kut
ky. (De grat. Christi 26.) Pomáh-ajú-ca milost
osvecuje rozum a rposilňuje vólu (De pecc.
mer. 2, 17); vplýva na vól'u .pred jej rozhod
n'utím (gratia praevenieuvs),účinne ju sprevá
dza (gratia .concomitans) 'a po-sil'nuje v usku
točnení spasiterného rú'konu (grartia subsequ
ens; De nat. eft. gr. 31).

Nevyhnutnosť milosti pre sp-asitel'né Skut
ky dokazuje sv. Augustín poukazovaním na
slalbosť človeka, ktorá vyiplýva z dedičného
hrieohu. R-ofbíto proti pelagiánom, nktorí po
pierali potrebno'sť milosti na spasenie. Aj po
máLh-a'júca, aj posvá-cujúca

mi'losť je “vůbec

nezaslúžená a je úplne dar-om božím: Non
enim gratia Dei erit ullo modo, nisi gratui—
ta fuerirt omni modo. (De .pecc. or. 24, 28.)

Hoci prízvukuje,

že Ind-ská Slobodná vóla

netmóže zma—riťbožie nplány - preto počet vy

volených je určený -, jedn-ako hovorí, že I'ud
ská Slobodná vól'a sa može protivit milosti:
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Consentire et dissentire propriae vol—untatis
est. (De spir. et litt. 34.) Spoluúčinkovanie
milosti božej so sloíbodnoru vól'uou Ind-Skon sa

usiluje vysvetliť učením o »scientia media<<:
Cuiu's miseretur, si-ceum vocat, quomodo scit
eum congruere, ut vo'cantem non respuat.
(A'd Simpl. l, 2, 13.) Janzenisti s 'olbl'u'borupo

ukazovali na jeho veftu: Quod amrplius nos
dele'ctalt, secundum i-d operemur necesse est
(Gal-at. 49) a nazdáv-ali sa, že Augustín hlá
sa fyzický lely'v milosti na slolbodnú vól'u.
Pravda, sv. Augustín rozumel len m'orálny
vplyv, čo vidieť i zo slov: »Non faciefbam,
quod et incomparaubili affectu amnpliu'smihi
placebart.<< (Conf.

1, 8.)

_

10. Predur—čenie človeka n-a večnú blaže
no-sť “sp-očífvav predví-daní & v pripravovani

večnej odmeny Boh-om (praescientia et prae
paratio benefic-io-frum Dei, quibus cemtissime

lifberantu-r, quicumque liberantur; De donc
rpersev. 14, 35). Sv. Augustín rozoznáva pred

určenie »ad gratiama, ktoré sa deje bez ohla
du na zásluhy (anfte praevisa memita), a pred—
určenie »ad gl-oriam<<(De donc .persev.).
11. V učení o sviatostia'ch rozoz-náva
»usus sacramenti<< a »effectus sacramenti<<.
Tým naznačuje, že svia-"tosť možno prijať

platne, ale nehodne. (De 'bapt. 61.) Kto sta'via
prakáž'ky hodnému prijatiu svi-atosti (obicem
20—
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ponere), zaviňuje, že sviatosť, [ho-cije platne
udelena, milosti neudel'uje. (Ep. 98, 9.) Pri
sviatostiaoh rozozná-va látku -a formu: accedit

venbum ad elementum et fit sacramentum.
(In Joan. 80, S.) Spósob účiníku vysvetl'u'je
poulkazovaní'm na rozdiel medzi sviatosťami
Nového a Starého zákona: sa-cramenta no'vi
testamenti dant sai-utem, sacra-menta veteris
testamenti promiserunt salutem. (PsaLm. 73,
2.) Dalej porovná-va svi-atosti Sta—réhoso svia
t-osťa'mi Nového zák-ona & o posledných ho—

vori, že sú: „virtute majora, utilita'te meli-o
ra, aotu f-aciliora, numero pauciora“. (Con
tra Faust. 19, 13.).
Nedostatok viery u vysluhovateIa svia
tosti nemá vplyv na (platnost sví'altosti, lebo
„hi-c (Christus) est, qui baptizat.“ (Joan. 1,
33.) Krst může být u-delený plalbne 'an bez od—

pustenia hrieohov. (De'bapt. 6, 1.) Ked' sa for
ma podstatne zmeni, 'k-rs-tje neplatný. (Haer.
44.) Krst vodou nahradzuje fkrst žiadosti (De
b-apt. 4, 22) & krst rkrvi; lkrst [krvi vša'k pre

don=atistov neplatí, lebo u nich niet pravej
lásky. (De 'bapt. 16, 24.)

Sviatosť Oltárna nebola u sv. Augustina
predmetem

takého vedeckéh—orozboru

ajko

napr. lkrst; preto o nej hovorí menej, aj to
len ako kazatel'. Skrsla .domnienka, že sv. Au
gustín nerw'číSkutočnú pritomnost
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tela Kri—

storvho v Eucharistii, považujúc j-u za znaxk
tela Kris-tovho (Signum conporis Christi; C.
Adam.

12, 3.). To (však nie je ni'jaJk-o podlo—

žené, lebo SV.Augustín na mnohých miestach
prízvu-kwje reálnu pritomnost tele Kristo-Vho
v Eucharistii, napr »ferebatur Clhristus in
ma-níbuis suis, quando commendans ipsum
corpus suum ait: Hoc est corpus meum<<.
(Psalm. 33, l.) Hov-orí, že Euoharistia je osbe
to'u a. je totožná

s .Oibetou *kríž-aJ,lebo i kňaz

i .o'beta je jedna & tá istá. (De Civ. Dei X,
4-5.)
Hoci sv. Augustín nenazýva rpoikánie'vý—
slov-ne sviatosťou, predsa uičenie o ňom podá
va veďmi jasne. '(Endiirind. 64-83; De Civ. Dei,

XIX-XXII.) Puokánie je potrebné po kmte
nielen pre menšie hriechy, lež n-ajmá p-re
ťa'žké hriechy. Augustín ;žiada sú'kromné vy
znanie hriechov pred bis-kupom a zadosťuči
nuenie,ktoré má byť pri verejnych a pohor
šenie “budiacíoh hriedhooh verejné.
12. Učenie o Církvi rrozvinul dó'klandne.

Prízvukuje najmá mystické spojenie Krista
s Cink'vou. Pravá Cirkev musí ma.-ťvlastností
jednoty, svátosti, katolíckosti .a apoštolskosti.

Preto církev donatistov, která nemá týchto
štyroch známofk, nie je oprawdivá cinkev.
(De unit. ecol.; De bapt) PrÍZVauk-uje- po
ddbne ako sv. Cylprián _ že mimo- CirLkviniet
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spásy. (Ep. 173.) Rozlišuje tel-o & dušu Cir
kvi & hovorí, že mnohí, lktorí sa zdaj-ú byť

mimo Cirk'vi, patria predsa do nej, a naopak,
ktorí sa zd-ajú byť v :nej, stoja mimo nej.
(De 'bapt. 5, 27.) Cirlkvi priznáva neomylnú
autoritu, ktorej omgárnmisú všeobecné sne
my a :biskup ríms'ky. Od cirkevnej autori-ty
závisí všetko učernie, ba; i učenie evanjelia:
Ev-asngelio rnon orederem, nisi me moverest
eccl-esiae a'uctoritas, '(C. ep. Mani-ch. 5.) O

pomerre medzi Cirkvou a štátom hovorí, že
štát sa má starat o dočasné „dobro 1'-udí,Cir
kev však o duševně, večné. Církev má byť
štátom ochraňov-aná, heretici nie. Štát mó
že tnpieť sekty, .dokial' neohrožujú Spoločen
Ský porkoj. (Contra Crescon. 3, 55.)
13. 'Sv. Augustín učí a=j o dočasnom tre
ste v butdúoom lživote, t. j. :o očistci. Skončí
sa súdnym dňom. (Enarr. izn Ps. 37, 3.) Du
šiam v očistci můžu ži—ví.pozmáthaťmodlitba
mi -a obetaimí. '(Endhirr. 110.) O povahe a
vlastn'ostiach očíst—c—ového
oihňa nehovorí jas

ne (per ignem quemdam purgatorium; En
chir. 69). Telo, ktoré vstane zmřtvyczh, bude
totožné s =telom terajším. (De Cilv. Dei 1, 21.).
Augustín zavrhuje mienky -b1-u'dáro'v,lktori

v tej dobe nechceli veriť vo večnost pekel
ného trestu. (Enchir. 1'12.) Nebeská blalže
nost spočí-va vo videni Boha a v dokonalej
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radosti z pravdy (gau-di-umde veriftate; Čon
fess. 9, 36). Svátých mučeníkov uctievame &

prosíme o prihovor, ale oltáre staviame len
Bo'h-u, nie svátým.

_(Civ. Dei 20, 21.)

Lev Veťký.

Sv. Lev-a Velikého prárvom považujeme za
n—aj-váčšieh-opáipeža :kresťalnského

:star-oveku.

Prozretelnosť mu určila úlohu zachrání-ť
jednotu Cirk'vi pod svrchovanosťou rímskeho
biskupa, nástupcu sv. Petra, vo vel-mi |kritic
kých ohvíl'ach. Vtedy, keď sa západorímsik-a
ríša .rozpadúvala

& v-o výchuo—diorímsfkej
sa roz

vírily kristologieké kontroverzie, Lev Veliký
vystúpi'l a'ko zádhranca cirkevnej jednoty.
Původ-om bol Toskácnec alelbo Riman. Už
ako :diaik-ontešil sa v Rime vellkej pozornosti

naj'má pre svoje vysdké vzdelanie a čistú
vieru. Cyril Alexandrijský sa obrátil na ne
ho o radu v boji :s Nestóriuom. Keď ho po
smrti Sixta III. zvolili za páipež-a (r. 440),

p-ráve sa zdržiaval.alko politický vyslanec
v Galii. Vtedy mal asi 40 rokov. Církev spra
voval za 21 rokov (440-461). Bol velmi obo
zret-ný & múdry, čím velmi pomáhal Cir
kvi & štátu. R. 452 Atila .pustošil severně
Taliansko. Lev Velký sa vybral k nemu neďa—
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leko Mantuy a preh-ovoril ho, aby Taliansko
nezaujal a nespustošil. Roku 455 vtrhli do
Ríma Vandali pod vedením lkrrál'a Gen-zeri
cha. Lev Velký dosí-a'holl,že obyvatelstvo ne
vraždiíLí 'a ušetríli 'kostoly.

Autorita-time zasahoval do di'schlinárnych
a dogmatických sporrovna Výohode i na Zá
pade.

Z-avňhol efezslkú syln—oduz .r. 449 (la

trocíníuLm).a naríadíl svolat novú Chalcedon
skú synodu (451), Svojím dogmatickým lis—
tom (Epistol-a dog-matica ad Flavianum) na—
značil katolíkem spravny usmer V dlhowtmvaj
ú
com Spore s monofyzimni. Otcovía, ktorí 'boli
na- ohalcedonskom sneme, ,prečíta-júc list,
zvvolalli:»Haec est fides patrum, h-aec est fí
d-es apostolorum . .. Petrus per Leonem lo
cutus est<<.Lev sa rozhod-ne postavil proti
úsilí-u východmýmih “biskup-ov urobiť z Cari

hlra-du drulhý

kresťan'šký stredobod,

d-rulhý

Rím. A tým zachránil jednotu Cirlkví. V bo
ji proti eutychinaní-mnunapomáhal Fllavíána
z Ca-ríh-ra-dua Teodoreta z Cyru. Proti Hilá
roví z Arelátu a Anatoli-ovi z Caríhra-du ob
hajoval autoritu apoštolskej stolice taJk roz
hodne alko nik z jeho predchodoov. Usiloval
sa o doíbrý pomer medzi Svatou stolicou a
císárskym dvorcem. V Carí'hraxde ustanovil
stáleho legáta ('apoLkrisár), ktorý ho mal irn—

formovať 'o udalostíach V gréckej cirkvi. To
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to je prvý pripad, keď pá-pežská stoliqca ma—

la svojho stáleho zástupcu pri pan-ovníckom
dvore.
Pri bohatej dušpastierskej & politiJc-kej
čin-nosti Levoví neost-alo času fvenovať sa li

terárnej práci. Čo' po ňom ostalo, svedči o
jeho vel'lkej teologickej

vzdelarnosti & o udi

plomatiokej obratnosti. Myšlien'ky má jasné,
tón rozhodný, no diplomatický, opatrný a
apoštolský skromný. Je prvým literárne a
politicky

'vynikvaljúcirn pápežom a rpred sv.

Grego-rom naj-váčším

ho staroveku.

pápežom

!kresťaamské—

Spisy Levva Vel'ikélho sa delia :na kázne a

listy.
K ázn e: Zachovalo sa 96 rečí, o 'ktorých
autentickosti niet pochybnosti, a 20 rečí, o
ktorých nie je isté, či sú od nebo 811to zvánč
ša kázne na rozličné sviatky cinke-vného ro
ku, kázne póstne &5 kázni, ktoré povedal vo
výročný ideň svojej ordinácie. Obsalhujú cen—
né učenie o purimáte. Vo všeobecnosti oIb-sa—
hujú lk-ristologickú náuku.
Listy,
p-očtom 173 '(z nich 30 jemu pi—

saných), sa zaoberaj'ú rozličnými cirkevno
právnymi vecami a aktbuáhiytmi dogmatický
mi otázkami. Na-jviac sa týkajú ibludu Eu
tychovho. Niektoré sa zaoberajú otázkou, ke
dy sa majú sláviť vefkono—čmésviatky;

V tej—
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fo vecí nebol-o shody medzi Řím-om a AÍe
xandríou. Váčšifn-ulisto-v napisal sám, alebo

boly vydané z jeho pápežskej kancelárie.
Naj'dóležíntejší je 28. list: Epistola dogmatžca
ad Flavžafnum, “ktorý :sa stal srnerodajným
dokumentem katolík-ov v Spore monofyzitíc
kom

& monoteletíokom.

Lev 'V ňom

znajjrj'afs—

nejšie :podá'v-asvoje kristologioké učeníe.
Levovi pripiaso-vaný ruk-opis Sacramenta
rium Leoníanum je n-ajstaa'šou sbíerkou om
šových modlitieba Lev ho nen-apísal. Pochá
dza len asi z r. 600.
Učenie: Lev Vel'ký učiíl, že -vy.kúpenie člo
veka samo žiadalo do i-stej :míery vtelenie
Syna Božieho. Len Bohočl—ovek mohol prí—
Víesť k Bohu l'udst-vo, !ktoré upadlo- .do brie

chu. Spasitel? musel byť nielen pravým Bo
hom, lež aj opravdívým čl-ovelklom.Dve prí
rodzeností sú v jednej os'oibe:sa'lva proprie

tate 'utríu'sque n'aturae et substantíae e-t in
unam coeurnte personam. (Ep. 28.) Ludsiká
prirod—zenosť'v Kristoví nie je el.bsorbovaná,

lebo účinkuje podle. svojej povahy. |Pre túto
jednot-nosť osoby

& dvojalkosť príro—dzenosti

v Kristoví možno povedať, že »Syn človeka
sostúpil s nebíes & Syn Boží—bolukrížovaný<<
(communicatio i'diomat-um).

V náuke o milostí božej hovorí podobne
ako Augustín, že z Pudiského dobrého skut
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ku Bohu patrí

nielen »!perficerea, aÍe aj

»ve11e<<.»Non est dubium

hominem

bona &—

gentem ex Deo hafb'ere et effectum o-peri-set
initíu—m voluntatis<<.

*(Serm. 38, B.)

V učení o sviato:sti \krstu spomí-na vtr-oj

násobné ponorenie do vody (tri-na demersio;
Senm. 70, 4.). Krst sv. sotiera :dedifčný hriec'n
a. dáva

na—dprirod-zený život. nP-odrorbne api

suje krstné obra-dy. (Serm. 57, 5.) Sváté bir
mo'vatnie nazý—va »Safnctificatío

chrismatu—m<<.

(Serm. 66, 2.) Reáln-u prítomnosť Krista v 01

tárnej Sviatosti vyjadruje slovami: »Síc sa
crae mensae commulnílcare debetís, ut nihil
pronrsus =de veritate c-orporis Christi et ;san
guinis

am'biga-tís<<. (Serm.

91, Z.) Pri svia

tosti pokání-a Lev neschval'uje zvylk (impro
balbilliscon-suetudo) niekto-rých :bískupov, kto
rí žia'dajú verejné fvyznanie tajných hrie
chov. (Ep. 168.)

Základ jednoty Církvi vidí v jej zasnú
bení s Ježišom Kris/vom: »Vilrgo- Ecclesia,
sponsa uni'us Viri Chr-isti<<.(Ep. 80.) Od štá

tu žiada pre Církev ochranu „proti bludá-r-om.
Právo “svolá-vatsnemy patrí síce štátu, ale
ve veciach viery je smerodaj-ný jedine wčiaci
úrad cirkevný.
O primáte rímskeho biskupa hovorí Lev
VeÍký jasne & otvorene: »Ut in per-sona hu
militatis meae ille intellligatur, ille homo-re
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tur, in quo et vormlní'u-mpastorum

sollícítu—do

commendat—arum síbí ovium cust-odia 'perse

venat, et cuius dignitas etiam in imdígno
haerede non deficit.<< (Serm. 3, 4.) Rímsky

biskup je predstaveným všetkých národ-ov
& všetkých Otcov Církvi; cm spravuje bisku
po'v & pastiefrov (Semm. 4, 2.); on je »ommiurm

episcoporum primas.<< (Serm. 3, 4.)
LITERATÚRA: SBIERKY: Migne, P. lat., sv. 54-56.
— PREKLADY: Dr. Czuj, Leon Wielki, Kazania wy
bmne, P. 0. K. Tom. XVII. Poznaň: — Bardenhewer,
Bibl. d. Kirchenvdt. 54-55. — STÚDIE: Régnier, St.
Léon le Grand, Paris 1910.— Kissling, Das Verhdltnis

zwischen Sacerdotium und Imperium nach den 'An
schauungen der Pdpste von Leo d. G'r. bis Gelasius I.,
Paderborn 1921.— Pschmadt, Leo d. G'r. als Predige'r,
Elberfeld 1912.— Santini, Il primato e ? infabilžtd del
Romano Pontifice in 8. Leone Magna e gli scritto'ri
grecorussi, Gottaferrata 1936.

HLAVA II.

Menší západní spisovatelia v IV. a V. storočí.

Julius Firmicus Maternus. Je
ho Spís De erro're profana'rum religio'num sa
zachoval v .rufkopí'se z X. storočia. Ži'vou a
vzletnou rečou autor opisuje nemra-vnosť &
poveru pohanstva v IV. stomčí .a žiada ci
sárov Kon-št-anta & Kornštancía, afby konečne
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odstránili pohanské náboženstvo. Spis je dó
leži'tý líčením zvy1kov .a spoločenskýdh po
mer-ov v IV. storočí. Dá-t'ug'esa asi z r. 347.
Básník: Ga j us J uv en c us, šp—anielsky
kňaz, sostawil okolo“ r. 330 na záikíla-deevan

jelia sv. Matúša životopis Krista v hexame
t-rooh. Je to prvý kresťan-ský epos. “Pre rečo

vú dokonalost spis v stredoveku hojne čítali.

Cyprián

z Galie. podofbneako Ju

vencu-s spracovai V hexametroch Starý zá
kon. No nemá básni-okej 'Vzlemosti ako Ju
vencus.
Pápež Damazus
(366-384)oíkrem toho,
že psoveril sv. Hieronyma reviedovaní-m textu
sv. Písma a pri tejto p—rálcifho napomáhal
svojimi radami, napisal .aj sám mnoho epi—
gram—ov.Zachovalo sa od neho veI'a náJhrob—

ných a kostolných nápisov. Od neho pochá
dzajú i kratš'ie básne () mučeníkoch & svá
týoh. Z nich najdbhšia je o sv. Pavlovi v 26
hex-ametroch.

Sv, Pacián,

biskup barcelonský (okolo

r. 360-390). Bojoval perom proti selkte nova
ciánov. V troch listech proti Symproniano
vi (Opus con-tra Novatianus) používa slovo
»kaxtolíka ako pridavne men-o kresťana. na
rozlišenie od novacíánov. (Christianus mihi
nomen est, catholicus vero cognomen). Pa
cíán dokazuje no-vaciánom, že .pokánie je po
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trebné i po krste, že Církev má právo od
púšťať hrieohy. Tým sa stáva důležitým sved
kom sviatosti pokánia fv IV. st-oročí.

Sv. Optatus,

biskup z Mileve. Popri

sv. Augustinovi na-jzrozh-odnejšie'on 'bojoval
oproti donatilstorm. Vo svojom 'diele' De schis

mate Donatistarum adversus Parmenianum,

so'sta'venorm okolo r. 370 a doplunenom r. 385
(7 [loni-h),opisuje vznik & účinkov-afnie sekty.

Za ostré zákroky štátu proti donatistom ro
bí zodpovednými samotných d-onati'stolv.Pra

vá církev má mať vlastnosti jednoty, kato
lí'ckosti a apošto'JSk-osti,ktoré má len kato
líc'ka Církev. Vel'mi dókl-adne dokazuje, že
platnost svi-atosti nezávisí od hodnosti vy
sluhovate-Ia (sacra-menta per se esse sancta,
nom tper homines) Bys'trosťou myšlienok a
sl—ohomsa poddbá Tertulián-ovi.

Sv. Filastrius,

biskupz Brescie,oko

lo. r. 390 .so-stavil :podo'bné dielo ako Epifán
- De haefresibus. Spomina v ňom 156 siekt.
28 p-re-dkresťanských :a 128 k'restarnskýcxh.

Pravda, pojem o sekte ešte má nevyjasnený,
lebo za sekty považuje i rozličné prípustné
teologické náhla'dy.

Lucifer,

biskup v Calafrisna Sardinii,

velký bojovník proti ariánom. Pretože na
milánskej synode r. 355 [nechcel dať súhlas
na odsúdenie sv. Atamáza, poSlal ho cisár
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Konnštainci-us!do 'vyhnamstva na Východ. Keď

s-apo viacerých rokoch vrátil do svojej die
cézy, nechcel .p-rijať do Cí'rlkvi 'bývalých ariá

nov ani vtedy, keď oT'utovalisvoj blud. Tým
vyvolal na kratší čas schizrnu (schizma luci
íeriánsk-a). Za svojho vyhtnanstva napisal via
ceré spisy — (De non conveniendo cum hae
reticis, De regibus apostaticžs, De non par
cend'o žn Deum deliquentžbus) — adresované
cisárovi Konšta-nciovi, v “ktorých žiada, aby
veriaci neu'držiavali nijaké styky s lblu-dármi
a ostro útočí na samého cisára. Lucifer písal
vulgárnou

laztinnčinou.

Cajus Marius Vžctorinus, zvaný
Africký, znamenitý pohanský rečtník v Ríme,
stal sa len v starofb'e kresťanom (355). Ako
kresťan venoval .svoju dó'kladnú vzdelanosť
obrane kresťanstv-a naj-m'a proti ariavni'zmu.
Diela De generatione divini Ve'rbi a De Tfri
nitate contra Afri/um, ďalej hymny o Najsv.
Trojici a komentáre Ík listom sv. Pavla Ga
1aťanom, Filiparnom a Efezanom dosvedčujú,
že jeho náuka o Najsv. Trojici sa zafklardána
novoplatonizme. Ústne podanie Vikto-rinus
vel'mi nehodnotí.
LITERATURA:

Migne, PP. L. 12, 13, 19. — ŠTÚDIE:

Moore, Julius Firmicus Maternus, der Heide und der
Christ, Můnchen 1897.— Widmann, De Juvenco carmi
nis evangelíci poeta et Vergilii imitatore, Breslau 1905.
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— Wohleb,

Bischof

Pacžanus

von Barcelona,

1930. —-—

Piva, Lucifero di „Cagliari contra l'imperatore

Con

stanzo, Trento 1928.

Aurelius Prudentius Clemens
je najslávnejší fbásninkpatrístickej doby. Na
rodil sa r. 348 pravdepodobne v Saragose. Za
mladi zastával rozličné politické úrady, na
starosť sa utíahol do rodičovského dom-u, aby
v sam-ote slúžil výlučne Boih'u. Básňa—michce

vele'biť Boha, keď u'ž inými skut'ka-mi nemo
že. Slo-vami bojovat“ proti bludom, šíriť ka
tolícku vieru, po-tupovať pohanstvo, oslavo
vať [mučení'kov a apo-štolov je ciel'om a obsa—

hom jeho básní. Jeho reč je 'vzletná, kvetna—
tá a duchaplné. Mecnujú h-okresťanským Ver
giliom. Zomrel okolo r. 405.

Prudentius uverejnil 'svoje basne na kon
ci s-vojfho života

v sied-mich ,k-niíhái'ch, majú—

cích okrem jednej grédke nadpisy. V prvej
knihe

KGÚWHSPWQVje 12 básní

n-a rozličné

čiastky dňa a týždňa. Druhá kniha

HSpí

arscpocvcěvobsahuje 14 básrní, zvelebujúcich
španielskych a rim-síkychmučenílkov, Treti-a —
“A'NOvÝřŠwGLG
—, písaná
v hexametnoch,
'háji
božstvo J ežiša Krista. 'Ay—OCPTWBVSÍX
je namie

rená proti gnostikom & dokazuje, že zlo na
svete p-o-c'hádza z l'udskej slofbodnej vóle.
\P'wa—dxíd “alego-ricky líčí |boj medzi kres—
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ťanskými čnosťami a pohanskými hriechamí.
Najpoda-renejší'mi básňami, shmutýrmí V
dvoch 'knišhálc'hContra Symmachum, podvra
cia oprávnenosť pohanSkého náboženstva a
potiera snahu Symmachovu, kto-rý chcel dať
zpět postaviť z-o senátu odstránenú sochu
Viktó-rie. Posledná

lmiíha Avwoxoťťovliči 49

scén zo Starého a Nového zákona. Je to ak—
iste Výklad k nás-temným obrazom v jednom

španielskom kostole. Zaujímavý je básnikov
náhrad, že v pekle je v noci ze soboty na ne
del'u pokoj a duše cez wonúnoc netnpia pekel

nými mukami.
Sv. Církev pojala 14- jelho hymien do li
turgie.
.
LITERATURA: SBIERKA: Migne, pp. L. 59, 60. —
STUDIE: Lavarenne, Etude sur la langue __dupoěte
Prudence, Paris 1933.——
Biber, Aurelio Prudencio, Bar
celona

1936. ——»Na hlubinua

XXI. č. 7. (básne).

Paulinus z Noly.

Pontius Meropius Anžcžus Pau

lin us narodil sa v Bordeaux r. 353 z velmi
zámožnej rodiny. Vanoval sa politickému
životu a bol cisárs-kym námestzm'lkom V Kam

panii. Krst prijal len -r. 389 asi na n-aliehanie
svojej zbožnej manželky Terezie. Po smrti
31
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jediného dieťaťa rozdal svoj majetok medzi

chudobných,stal sa kňazom &živiampanii
spolu s manželkou asketickým životom. R.
409 sa stal biskupom v Nole a vynikal lás
kou k tnpiacim spol-ulbližným. Zomrel r. 431.
Paulinus ako 'báscnřknemá poetického
vzletu Prudenciovho, ale pre elegan—cíureči
&cit pre krásu Hieronym lho porovnáva s Ci
cerónom. Máme od nebo 35 básní a 50 lis
'tov.

Zpomedzi básní vyni'ká 14 fhymien na sv.
Félixa, 'ktorého si už za mladi vyvolil za svoj
ho patróna. V svadoabnej básni možnými slo
vami ospevuje vznešenost )kresť-anskéhfoman—
želstva. Nou chCe vyvá'žiť m-noíhé nemravné
svadofbné piesne pohanské. Poetické nada-nie

Paulinus prezrádza najmá v dvoc'h básňach
učitelovi Ausoniovi, V ktorých ospravedlňuje
svoj krok, že zamenil svoj verejný život za
asketický.
Paulinove listy p-rejavujú úprimnú zbož
nost, pokoru a láskavosť. Písal si s najvý—
znamnejšími mužmi svojej doby: s Ambró
zom, Augustínom, Rufinom & Hieronymom.
14 listov napisal svojmu najstaršiemu &naj
milšiemu priatel'ovi Sulpiuciovi Severovi. Po
dIa obsahu sú zváčša dogma-tické, o Najsv.

Trojici a Vtelení.
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LITERATÚRA: SBIERKA: Migne, PP. L. 61. — STÚ
DIE: Reimet, Studien iiber die Briefen des hl. Pauli
nus von Nola, Breslau 1094. — Kraus, Die poetische
Sprache des Nolanus, Augsburg 1918.

Sulpicius

Severus. Narodilsa 0

kolo r. 365 z najfpopred-nejšej rodiny v Akvi
tánii. Ako právník získal si ve'l'kú slávu. Po

smrti svojej manželky na nahováranie pria
tel'a Paulina a sv. Martina Tourskéěhorozdal
svoj majetok chu-d-o-bnýma žil kláštorným
životom, zapodievaj—úc sa spi-sovatel'stvom.
Zomrel oiko-lo r. 420.

Sulpicius Severus vel'mi dbal na krásu
reči. Je najelegantnejším spisovatelom svo
jej doaby. Pre 'krásu sloh-u rpomenovali ho
»kresťanský-m

Salluvstio—ma.

Hlavným dielom Sulpici-o'výfmje História
sacra, seu Chronica v 2 knihách. V nej podá
va dejiny Starého zákona &dejiny Církvi-až
po rok 400. Pre históri-u je velmi cenná časť,
v “ktorej opisuje svoju dobu a dejiny prisci

lianizmu. S rečovej stránky napoddbňuje
rímskyoh historik-ov a jeho dielo znesie aj
p'rísn-u kritiku. Menšiu cenu má jeho Vita s.
Martini, ale pre rečovú hlad-kosť ibola vel'mi
čítaná. Je to dielo populárne. O smrti sv.
Martina po-dáva zprávu v 3 listooh svojim
pria'tel'om Euzebiovi, Aureliovi a Busalovi.
Dialog je doplnkom životopisu sv. Martina.
21-
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Na cene stráca pre značnú Sulpicio-vu l'ahko
vernosť. Napísal ešte dva listy sestre Klau—
dii o poslednom súde a o panenstve.
LITERATÚRA:

SBIERKA:

Migne,

PP.

L. 20. —

ŠTÚDIE: Ricaud, Sulpice Sévére et sa vie de Primu
lac, Tarbes

1914.

Niceta

z Remeziany

(terazBela

Polanka, Srbsko). Osob-u a spisovatelské ú—
čin'kovacnie Nícetovo (Nicetius) olojavili až v
novšej dobe. Bol biskupem v Remeziane &
často putoval 'k hro-bu sv. Felixa z Noly, kde

uzavrel priatelstvo s Paulinom N-olanským.
Paulinus poodávazprávu o jeho živote a píše
o ňom ako o biskupovi svatého života, odda
nom ortodoxnej viere a h-orlivom dušp-astie
r-ovi. Spo-mina ho ako básnika hymien, ktorý
učil svoj l'ud cirkefvnému spevu. Jeho spiso—
vatel'ská činnost čer-pá námety hlavne z od—
boru dušpvastierskeho.

Jeho hlavným dielom sú Inštrukcie, ako
prijimat svátý krst v 6 knihách. Ostalo len
v zlomkoch. Články vier-ovyzn-ani-avysvetI'u
je tak, aby ím porozumela aj duša sedlia-k-o
va (rusticana anima). Dalšie jeho dielo je Ad
lapsam vžrgz'nem napravdepoddbne tiež Am
bróz—ovipripisoVané

dielo De lapsu vžrginžs

consecratae. Od neho pochádzajú i dve káz
ne De vžgiliis sanctorum a De psalmodžae bo
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no. V nich spomína, že Magnificat spievaía
Alžbeta, mie Matka Božia. Z jeho hymien je
známy len velebný chválospev Te Deum, 'kt-o
rý už V VI. storo-čí sa stal společným majet
kom celého kresťanstva. Za Nicetovo autor
stvo hovorí — okrem náražiek Paulinových
(car-mina 17, 27) — velká slohová podobnost!
s jeho ostatný-mi dielami. Nie je vylú-čené, že
on len slohove upravil staršiu doxologiu &
pridal modlitbu Dignare, Domine . ..
LITERATURA: Patin, Niketa, Bischof v. Remesiana,
als Schriftsteuer und Theologe, Munchen 1909.

Rufi'n z Akvileje

narodilsa V Kon

kovdii ned'aleko Ak-vileje a-si r. 345 a v akvi

lejskom kláštore sa mu dostalo teologického
vyškoleni'a. Naviazal priatel'stvo so sv. Hie
ronymom. R. 371 sprevádzal vz-delanú Ri
man-ku Melániu do Egypta & zdržiaval sa
tam asi 6 rokov. Žil medzi egyptskými pus
toVanikmi & počúval ohýrnych ulčitelov ale
xandrijskej školy Di-dy—ma
Slepého a Teofila.

Oduševňoval sa za gréokyoh 'O'tcov,najma
Origecna. R. 377 sprevádzal Melániu ďalej
J eruzalema. Ján J eruzalemský -hovysvětil
kňaza. V origenistických sponoch stál

za
do
za
na

strane Origeno'vej, a preto .prestalo jeho pria
tel'stvo s Hieronymom. Melánia ich po čase
smierila. Roku 398 sa vrátil „do Talianska a
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“v Řime prel-ožil Pamfilovu Apdlogiu Orige
na ako i Origenove llspí ápxcov.V úvode k
prekladu označil Hieronyma za ctiteIla Ori
gena, .preto znova vszklo nepriatel'st—v-ome
dzi nimi a viedlo 'k vášnivej polemike. Hie
ro-nym sa osved-čil, že V Origenovi si ctí len
exegé'ou, nie však dogmatika. Rufin neskor
šie pfresídlil do A'kvileje. Obžalovaný bol u
pápeža Anastázi-a ako heretik, ale usaospra
vedlnill. Za gótskeho vpá'du utiekol do Ríma
a keď i toto mesto obsadili Góti, utialhol sa
s Melániou na Si-cíliu, kde r. 410 zocmrrel.

Rufinovo spiso-vatel'ské účinkovanie spo
čívalo hlavne v prel—nla-danígréckydh diel.
Okrem viacerých Origen—ovýc'hknih preložil

Euzebiove Cinkewné dejiny a doplnil iďn
dvoma knihami, v ktorých opisuje deje Cir
kvi od r. 324 do 395. Sú to prvé latinské de
jiny Cinkvi. Preklad

Euzelbi-orwhodiela

je

voIný a viaceré dokumenty vó'bec vynechal.
Dalej preložil obi-dve rehoIné reguly Bazi
1-ove, viaceré

reči Gregora

Nazi'anského

&

Vitae patrum od neznameho .póvodcu. Jeho
původné diela — okrem pokračovanie. dejin
— sú De benedžctionibus patriarcharum v 2
knihách, v ktorých vykladá smysel J akwbov
ho požehnalnia, udeleného svoj-im syn-om, d'a
lej Apologz'a in Hieronymum V 2 knihách,

kde ostro napáda sv. Hieronyma, Ad Anasta
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sžum, v kto-rom sa ospravedlňuje z podozre
nia z “kacírstva. Pre dejiny dogiem je velmi
důležitý spis Expositio Symboli seu Commen—
tarius žn Symbolum Apostolo'rum, najlepsia
teologická .práca Rufino-va. V nej po prvý raz
uvádza latinský text apoštolského 'vierovy
znalnia -a soz-narm k'ní'h Písma svá-tého.
LITERATÚRA: SBIERKY: Migne, PP. L. 21. — Corp.
Script. E. L. 46

Peter Chrysologus narodil sa začiatkom
V. storočia V Imole. V teologii ho vyučil sv.
Kornel, tamojší biskup. Stal .s-a archí-dia-ko
nom -a ako taký sprevádzal svojho biskupa
do Ríma, aby bol prít-omný na vysvíacke bi

skupa určeného pre Ravenu. Papež Sixtus
sa náhle rozhodol, že za ravenskéh-o biskupa
vysvátí Petra Chrysologa (vasir. 433).

A'ko metropolita ravenský usiloval sa o
reformu 'kléru, uvie'dol spoločrný život kňvaz
stva V Ravene, podujal sa na mesi-able cir

kevné stavby v meste, vyvinul čulú kazatel-
skú činnost. Poctil'i 'ho epitetom Chrysolo
g-us. Ako vzor horlivé'ho dušpastiera tešil sa
všeobecnej vážnosti a bol osobným pri-atelom
Leva Velkého. Mal vel'lkú úctu k Svátej sto
lici, »quoniam beat-us Petrus, q-ui "in propria
sede et vivit et praesi-det, praestat quaeren—ti
bus fizdei veritatem<<. Zomrel r. 450 v Ravene.
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Okrem listu Eutychoví máme od neho
sbierku 176 rečí, ktoré sa v stredoveku teší
ly veI'kej osqube. O autentičnosti viacerých
rečí Sa pochybuje. Sú zváčša exegertického
rázu & ipo'pri doslovnorrn smysle hra-dajú i
>>vyšší smyse1<< _1svátého textu. Dfogmatioky
vys-vetl'ujuú učemie () Vtelení & pondvra-cajú

bludy aríánske a eutydhiáns'ke. Reč Petra
Chrysologa je veI'mí stručná & miestarmi ťaž
ko srozu-mitelfná.
LITERATÚRAŠ SBIERKA: Migne, PP. L. 52.— ŠTÚ

DIE: Bóhmer, Petrus Chrysologus als Prediger, Pa—
derborn 1919. — Baldisseri, S. Pier Ch-rysologo, arci,
vescovo di Ravenna, Imola 1921.

Maximus,

biskup turi-nský,podobá sa

dušpastierskym účink-ovaním Chrysologovi,
svo'jmu Irovesník-ovi. Zúčastnil sa na syno
dách V Míláne (451) a v Ríme (465.). Ostalo

po ňom 240 rečí, homilií a traktátov. V nich
je zjavmá jeho dušpastierska horlivost a od
hodlan-osťbojovat oproti pohanstvu a heré
zam. Jeho reč je jadmá, stručná -a vzletná.
Pržv'ržencž a protivníci sv. Augustina.

Gra-ndiózny duch sv. Augustina strhol po
četných teologov, 'k'torí npodp-ororvalivelfkého
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majstra v rozličných teologický-ch bojoch &
po jeho smrti hájili jeih-oteologické stanovis
ko. Pravda, svojím významom Augustinovi

sa nevyrovnajú.

Sv, Quodvultdeus,

rodák z Kar-tá

ga, bol žiakom sv. Augustina a biskupom v
Kartágu. Za vandal-ského vrpádu musel .odísť
do vyhnanstva. Zomrel r. 453. Quod'vultdeus
je póvodcom sv. Augustinovi upripisovanýoh
12 račí a zaiste i spisu De promžssionibus et
praedžctionibus Dei.

Marius

Mercato'r,

pov-OdomAfri

čan, okolo r. 418 v Ríme vystúpil .a-kospiso
vatel proti pel-agiánorrn. H-oci |bol laitk, v cir
kev-ných b-ojoch stál veme po !boku Aug-us—

tína a Cyrila Alexandrijského.
Najva'čšiu časť jeho. spísovatelskej .pozo
stalosti zaujímajú preklady gréokych spiso—
vatelov alebo krátke výňatky z ich diel. V
spise Commonžtorium super nomžne Coelestii
z r. 429 dboz-namuje Teodózia II. a Východ
s Pelagiovým [bludom & upozorňuje ich, aby
boli na stráži pred bludárom Coelestiom, kto
rý ohce na Východe šíriť pelagiarni-zmus.Pre
ložil 13 má a 3 listy Nestóriove, aby dal Zá
padu možnosť p-oznať a podvrá'tiť nestoria
niz-mus. Historicky sú jeho preklady důležité,.
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viac grěckyCh spisov Sa zachovalo len v jeho

preklade.

Pavol

Orosžus,

kňaz, pochá-dzalasi

z Portugalska. R. 414 prišiel Augustina po
žiadať o pomoc proti pri-scidí-ani-zmu.Augus

tín ho vyslal =kHiero-nymovi do Betlehem,
kde mu pomáhal v boji proti pelagianízzmu.
R. 416 sa vrátil (k sv. Augustinovi, a priniesol
so sebou ostatky sv. Štefana. R. 417 sa pokú
sil o návrat do svojej vlastí, ale .pre vojnové
nepokoje musel sa s tejto cesty vrátit. Dal
ší jeho osud je neznámy. Augustín si ho Vá
žil a*kospisovatefa rpre jeho výrečnosť &'hor
livosť.

'

Máme od nebo 3 Spisy. Hlavné dielo His
toria'rum libri VII. napisal na pokyn sv.
Augustina. Vypráva o dejináoh l'udstva od
stvoreniva sveta až po rok 417. Jeho cieIo—m
je dokázat, že »človečenistvo(pred Krís'tom “bo

lo via-cnavštevované nešťastiami ako po prí
chode Kristovom. Preto za utrpenia rpri sťa
hovaní národov nemožno viniť (keresťamstvo.

Dielo je miestami povrchně, no jednako ver
mí cenné. List Ad Augustinum, Commonito
rium de e'r'rore Priscillianžstamm et Origenž
starum .podáva zprávy o vzniku týchto siekt.
Apologia contra Pelagžum !podvra'cía Pela
giov bilud.
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T i r 0 P r o s p e r 2 Akvitánie je naj'vý
znamnejším žiaikom sv. Augustina. On r. 429
listom upozornil sv. Augustina ma spory, kto
ré budí jeho učeníe o milosti v Galii. 'Potom

sv. Augustín napisal diela proti semipelagiá
nom. Odvtedy “venoval Prosper svoju spiso
v-atel'skú činnost výlučme bovju proti semi
pelagianizmu. Od r. 440 fbol v Rime v pápež
skej kancelárii. Tu aj zomrel asi r. 463.
Tir-o najlepšie pochopil a s úspec'hocm ší-ril
učeníe sv. Augustina o milost-i.
Okrem spomínaného lis-tu sv. Augustinovi
&tiež istému Rufinovi napisal .asi a'. 430 Car
men de ingratis. V hexametroc'h podáva u-
četnie pellagi'atnizmu & semípelagiani-zmu
a
vyvracia h-o. Po Augfustí'novej smrti 'V spise

Responsiones pro Augustina vyvracia ná
mietky niektorých Galov, ako iby sv. Augus
tí-n bol učil absolutne predu-rčenie z-atrate
nýdh. Dokazuje, že zat-ra-tenínie preto sú za
tratení, že ioh Boh nepredur-čil na večnú slá
vu, letž preto, lebo Boh predví-dal ich život
& pOtdI'aneho nevyv'oůil ich pre večné blalho

slavenstvo. Pro-ti Kasiánovi napisal spis Li
ber de gratia et libero arbitrio a podvracia v
ňom semizpelagiasnizmus. Jeho hlavným die
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lom je Chronicon, v ktorom v skrátenej for
me podá—vaEuze'biovu a Hieronymovu :kroni
ku a doplňuje ju až po rok 455. Opis [posled—
ných 30 rokov, “kto-rýchbol Prosper očitým
sved'kom, je důležitým pra-meňom pre dejiny
Církvi a l'u-d-stva.
LITERATURA: SBIERKA: Migne, PP. L. 51.

Augustínovým prívržen-com 1901aj nezná
rny 'autor spis-u De vocatione omnium gen
tium v 2 knihách. N-alzdávalisa, že je to die
lo Proszp-erovo,alebo Leva Velkého. Pravde

podobnejšie je, že autorom je niekto

iný,

ktorý ži'l 'V polovici V. storočia. V-o svojom

diele chce dať vysvetlenie na ťažké otázky,
napr., že Boh chce spasenie každého člove—
ka, a predsa nebude |každý spasený, -a ako
v'leýva milost 'božia na sl—olbodnúVóilu člove

ka.

S učením sv. Augustina o milosti nesú
hlasilli celkom mnísi v južnej Galii. Najmá
mnísi 'kláštora m-arseílleského & lerinské'ho
sa usilovali zaujat stredne stanovisko medzi
sv. Augustinem & pelagianizmom a vyvolali
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nový blud známy pod me'nom semípelagia

ni'zmus.

Za otca sanipeljagianizmu poklad-ajúJána
K asián a. Narodil sa okolo r. 360 v Skytii
(Do!brudža) & Vzdelamie získal spolu s-o.svojím
priatel'om Ger-mánom V istom fbetlehemsklom

kláštore. Žil 10 rokov medzi egyptskými
mníc'hmi asketickým živvotom; neskoršie alko
diakon účinkuje .po boku sv. J ána Zl;aJtoúste
ho V Cahhrade. Keď bol Já-n ZlatoúSty pre

nasledovaný, carihradský 'klérus vyslal Ka
sián'a do Ríma žiadať pomoc od pápeža. V
Ríme lbol vysvátený na |kňaza. Asi od r. 415
zdržuje sa 'V Marseille ialklOcpát kláštorov,

ktoré sám založil a usiloval sa o rozšírenie
kláštorné'ho života v južnej Galii & Španiel
s'k-u.Zomrel okolo r. 340 v Marseille, kde ho
uctieVeajú ako světce.

Kalsián vydal 12=3vázkjové dielo De insti—

tutžs coenobio'rum et de octo principalžum
vžtiorum remediis. V prvý-dh štyroch knihách
opisuje spósoíbživota V palestinskydh klášto
rodh & V ďalších 8 knihádh (podáva spůsob,
ako sa- treiba ohrániť nfajobvyíldetj-ší-chmníš
sky-oh chýfb. DaflŠie dielo, V ktorom projevil

svoje semipelagiá-nske náhl'ady, je Collatio
nes XXIV, t. j. mníšske konferencie. Ich cie
l'om je usporiadať duševrný život mníchov.
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V 13. konferencii »De protectiome Dei<<hovo

rí, že dobrá Vóla a najma náklonnost k viere
(pius credulitartís affectus) sú olby1čajrnevecou

človeka a Pán Boh len niekedy dáva aj (po
čiatok dobrej vóle, ajko u apoštolov Matúša
a Pavla. Medzi obyčajnými okolnostami po
.čiatok viery je v moci človeka. A to je blud,
kto—rýoznačujeme men'om .semipelagianizmu.
Tnáč b-ol teolog všestranne vzdelaný a horlil
za 'kresťalnlsk-údokonalost. Proti Nestóriovi
borj-oval dielom De inca'rnatz'one Christi con

tra Nestorium haereticum (7 knih) :a povzbu
dzoval Východ »proti tomuto bludu.

Euc h e'ržus, biskup lyonský, poohádzal
z poprednej rodiny. Bol ženatý .a otcom 4 de
tí. V pokročilejšom veku uchýlil sa do leri—n
ského kláštora so svojimi dvoma syn-mi a pod
vedením H-onoráta, zakladatela lerinského
kláštora, venoval sa asketickém-u živo-tu. R.
434 sa stal lyonským lbiskupom a venoval
osobitn-ú pozornost Výchove mladého 'kléru.
Preto urfobil výňat—okz literárnych prá-c Ka
siánovýcth &písal i původné práce. Jeho exe
getidké :prráce neskoršie sa vel'mi rozšírily.

V spise Formulae intelligentiae spiritualis
vysvetluje obrazně slová a setntencie sv.
Písma. Instructiones je úvod do štúdí-a sv.
Písma; jeho dva listy zvelebujú eklá'štorný
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živ-ot. A'kíste od neho poc'hádza dielo Passio

marty'rum Agaunensium a vel'a homilií.

Sv. Vincent

Le'rinský,

rkňazkláš

tora lerin's'kého & ubrat biskupa 'sv. Lupa,
pod menom Peregržnus napisal r. 434 chýmne
dielo Commonitorium, Íktoré je nando'k-on-a

lejšou úVahou staroveku o 'tradícii v Církvi.
Písal hlo, a-ko sám uvádyza, so záverom,

alby

ním podporoval svoju sl-abú paměť. Pozostá
va z 2 knih, z ktorých prvá rozpráv-a o kri
tériách viery vo všeobecnosti a druhá, 'ktorá
sa stratila, p-odáva odlsúdenie nestor—ianizmu
v

fesze. A'kiste on =bo-1póvodoom

diela

Ob

iectiones, v ktorom otvorene napádal učenie
sv. Augustina o milosti, ale toto dielo .sa ne
zachovalo.
Sv. Vincent hl'a'dá s.pósob, ako možno ro
zoznať [katolíoku pravdu od bludného učenia.
Samo Písmo sv. nemótže byť dostatečnou nor
mou, a to už aj preto nie, lebo na sv. Písmo
sa odvolávajú aj bludári a rozlične ho vykla
daj-ú. Preto sa musíme pri-sne pridržiavať
tradičnelj náu'ky a tiež “Písmo sválté podI'a nej
vykladať. O tradícii hovorí: >>Magnoperecu
randum est, ut i'd teneamus, quod ubique,
quod semper, quod an oman'ilbuscreditum est,
hoc est etením vere proprieque catholicume
(Com. &) Svedlgovía katolíckej nauky sú
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světí Otcovia, ktorí z-ostalí v *knato-líck-oam
spo

ločenstve. Všeobecné snemy majú katolí-cke
učenie p—redkladať veri-a-ci-m. Pri 'te-jto viaza

ností k tra-dícíí je možný pokrok teologickej
vedy u jedno'tli'vca aj v celej Církvi, pravda,
na základe zjavenej
LITERATÚRA:

prav—dy.(Com. 28.)

SBIERKA: Migne, PP. L. 49-53. —

ŠTÚDIE: Laugier, St. Jean Cassien et sa doct'ržne sur
la gráce, Lyon 1908.— Madoz, El concepto de la tradi
ción en san Vincente de Lerins, Roma _1933.— Písma
Ojc. Košc. (Commonítorium). Poznaň, 1928.

IV. PERIODA (450—750)

Ú-PADOK PATRISTICKEJ LITERATURY

Všeobecný prehl'ad.

Obdobie po smrti sv. Jána Zlatoústeho
na Východe &po sv. Augwstínovi na Západe
až do konca kresťanského staroveku v pat
rologii nazývame .períódou úpadku. I tu na
chádzame významných teologov a pozoru
hodné literáme plody (z velkej časti dodnes

neuverejnené), no doba originálnych mysli
teI'ov & šta-ndardnýdh patristických diel bola
ukončená predošlou periódou.
Prílčiny úpadku sú rozličné. Od polo-vice
V. sto-ročia nastal všeobecný úpadek aj v an
tickej kult-úre, čo neostalo bez vplyvu ani na
iiteratúru pa'tristickú. Teologické Ikontrover
zie dostáva'jú ráz osolbný—c'h
rhádo'k a škriepofk,

úroveň diš-pút poklesla. Politická moc zasa
hovala do náboženských bojov ibez'ohl'adnea
nevyberanými uprostrie'dkami, no nie z oduf
ševnenosti za jednotu &čistotu viery, ale aby
opanovala náboženstvo a postavila ho do po
23
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litiekýtdh služieb ('byzantinizmus).

Islam

a

barbarské výpady pa Západ na mnohých
míestach skoro celkom vyhasily kresťanský
život tam, kde predtým prekvit-a-la 'kresťa-n
ská kultůra. Sťaho-vanienárod-ov malo za ná
sledoík úplný rozvrat sociálny, hospodarsky
& prirodzene aj lkultJúr-ny.

A predsa bolo by nespravodlivé neuznat
význam i tejto periody. Predovšetkým ne
možno povedať, že by teologidká veda v tej
to perióde vó'bec nebola pokročila &že v VIII.
storočí naohádzala sa na tom stupni, na a'ký
ju vyniesla predošlé perioda. Hoci nevyka
zuje ve'l'a póvodného, jednako systematicky
spracovala bohaté dedičstvo predkov, spri
stupnila ho nesko-ršej scholastike & mierne
ho vyrovnávala. Rodrodnutie snemru efez
ského a chalcedonského v tejto perióde sta
lo sa zrejmejším a odó-vodnenejším. Niektoré
hlbolké & na prvý poíhl'ad nepríjatel'né myš
lienfky sv. Augustina o milosti staly sa v tejto
perióde prístupnejšími a našly porozumenie
v Církvi a u veriacidh. V učení o s-vi-a—tosftiach

(transsubstanciácia, Sviatosť Oltáma ako 0
beta, disciplína pokánia, posledné pomaza
nie, sviatosť marnželstva), o očistci, o úcte
P. Márie a svatých, o úcte relikvií & obrazov
možno konštatovať na konci tejto periódy
určitý VÝVOJ',vyrovnanie a ustálmost.
Pre

depo-situm findei je položená širšia eviden
ela.
'Íjrulhým |kla-domftejto .periódy je vzrasta
júce porozumenie .pa'e aristotelizmu's, najma
čo sa týka díalektickej me'tó'dy. Aristoteliz

mus pomaly ziskava prevafhu nad platoniz
mom, íktorý mal vedúce .postavenie V minu
losti.
Spisova-telia tej doby zváčša sa uspokoji
li sbieraní-m a usrporadúvaním toho, čo na
produkuo-Valapredošlá perióda na literárnom
poli. Charakteristické sú katénové komentá
re, t. j. Sbierky biblických textový-ch výkla
dov rozličných spisovatel'ov ako 'by spojené
v reťaz. Významné sú flóržlegže, t. j. prejavy
dávnejších filozofov a cirkevcných Otcov o
jednotlivých pravdách viery.
Polemika tejto periody nedosahuje výšku
fperiódy predošlej, no jednako má vzácných
predstaviteI'ov. Leoncius ú'spešne bojuje pro
ti nestoriamizmu

a m-onofyzitiZJm-u,Sofroni-us

z J eruzalema proti monoteletizmu. Na Zápa
de Fulgenc z Ru'spe je skvelým obhajcom
katolíckeho učenia .proti arianizmu 'a semipe
luagi-anizmu. V dogmatike

vylniklajú Pseuvdo

Areopagita, špeíkulativne založený Boetius a
nadovšeťko Ján Damaský.
Na bifblickom poli konajú tvoriv=ú prácu
Amenius Alexandrijský, Kasiodor & Prokop
22—
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z Gazy, otec k-atén. V asketi-ke sú originální
Ján Klímakus &sv. Benedikt. Gregor Vel'ký
položil základy pastorálnej teologie. Cirkev
ná poézia tohto obdobia zaznačuje proti pre
došlej períó-de váčší rozbeh, & to váčšmi na
Vý-c'hvodeako na Západe.

LČAST
SPISOVATELIA GRÉCKI

Pseudo-Dionýz Areopagita.
Pod men-om Dionýza Areopagitu, žialka sv.
Pavla (Sk. ap. 17, 34) a neskoršieho aténske
ho biskupa, zacih-o—valo
sa niekolko spisov te
ologicko—mystického obsa-hu, stoj-acich celko
ve na pó—decirkevnéh-o 'u'čecnia,iba v krista
logii !blízkych monofyzitiokým náJhladom. Vi-

dieť v nich príbuzn'osť s ideami novoplatonic
kej 'náuky. Autor spo-mina olkrem toho ešte 7
s.pisov (Základy teologie, Božie hymny, Sym
bolická teoluogi-a,O duši, O veciach porozumi
tel'ných & symbolických, O starozákonnej
hierarchii a O spravodlivlom súde božom), kto
ré alebo vóbec nebo-ly an-i napísarné, alebo sa
nezachovaly.- Ostaly iba 4 teologické úvahy,
venovaná kňa—zovíTimotejovi, 'a to: De divi

nis nominibus, De mystica theologia, De coe
lesti hierarchia, De ecclesiastica hierarchia
a 10 listov.
M1

Pod men-om Dionýza Areopagimu uvedené
spisy prvý raz sa spomínajú r. 533 v Cari
hra'de, kde m-onaofyzitiv ná'boženskom rozho
vore s Lkatolí'kmi odvolávali sa na ne, ako
na apoštolské. Katolí-ci ich odmietli ako apo—
kryfné. No napriek tomuto zisteniu sv. Ma
ximus Vyznavač (T 662), Gregor Velký .a pá
pež Martin si ic'h vel'mi vážili a citovali alko
spisy Dionýzo-ve. lSkotus Eriugena ích .p-relo
žil v IX. storočí do latimčiny. Sv. Tomáš Ak
vin's'ký, Bonaventúra

& vůbec stredo-vek [po—

kladal ich za prvotriedne patristické diela.
V renesančnej dobe znova nastaly po
chybnosti o ich autenticite. V XIX. storočí sa
vyvinula ostrá kontrovemia o ioh původno
sti; lkým opá't Darboy (1845) i—ohhájil ako

diela Areopagitu, v Nemecku Hipler, jezuita
Stiglmayr .a Koch definitívne dokázali ich
apokryfnosť.
Spisy pochádzajú z doby medzi r. 480 a
530. Autor toftiž bol žiakom Proklovým (T485)
.a temer doslo-vne cituje jeho dielo De malo
rum subsistentia vo svojom spise De divinis
inom-imbus. (Div. nom. 3, 18.) Poznal už oby
čaj spievať v omši Kredo, čo bolo zavedené
v Antiochii r. 476. Tieto spisy sa citujú už
v Carihrade r.. 533. Skrsly teda medzi r.
480—530.

Autor žil pravdepodobne v Sýrii, bol mni
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chom a neskoršie asi biskupom. Jeho funys
lom 'bolo postaviť novoplatonidkú filozofiu
do služíe'b kresťanstva. A aby svojim záme
rom dodal váčšiu válhu, použil f-ilkciu — v
tejto ddbe nie zríedfkavú — a vystúpil pod
menom Dionýza Areopagítu. V náuke novo
platonizmu sa dokonale vyznal a dobre po

znal jej literatúru. Systematidky chcel podat
celé wěenie vo forme špekulatívrnej. Považu
jú ho za scholastika patristickej éry. Jeho reč
je miestami nejasná & vety strojené.
S p i 3 y: V 13 kapitolách d-íela De divinis
nominibus vysvetf'uje vo sv. Písme sa vysky
tujúce mená o Bohu, nkt-oreoznačujú rozlič
né 'vla-stnosti božie ('dofbrota, svetlo, krása,
láska, múdrosť, pravda, právo, moc, svábmť;

pokoj, jeden, král' atď.).
De mystica theologia nowpráva o nepocho
piteI'nosti Boha a o nevysloviteInosti božej.
Nadsmy-slové veci poznáme tak, keď z vlast
ností vi'diteI'ných vecí (život, múdrosť, hnev)
vylúčilme to, čo je v nich nedokonalého.
De coelesti hierarchia. podáva náwku o
duchovnom sVete. Autor rozoznáva _v.duchov

nom svete tri tríedy, každú s troma stupňa
mi, spolu teda devět chórov anjellskýdh, ako
to už naznačuje i Cyril Jeruzalemský. Naj
vyššíe chóry slúžia výlučne Bohu (serafíni.
cheru'bíni a trónovia). Stredné chóry (pm
$$$

stvá, moci a mocnosti) slúlžia celém-u stvore
cniu a najn'ižšie c'hóry len Iuďom, a to knie—
žatá Idolbru celého čl-oveučanstva, arohanjeli

jednotlivým národem a anjeli ako »strážco
'viaa jednotlivým l'ud'om.
De ecclesiastica hierarchia učí o Církvi na
zemi. Ona je obrazom anjelského sveta a má
tri 'trie'dy: 1. tri svátenia, ktoré u-del'ujú mi
losť (krst, E-ucharístia a posl. pom—azanie);2.

troch svátiacic'h (biskup, tkňaz a diakon); 3.

troch posvátených, t. j. tých, ktorí majú byť
vedeni k dokonalosti (kateohumeni, veriaci a
mnílsi).

V listoch hovorí o dogmatických & pra'k
tických otázíkach; adresované sú apoštolom
& ich žiakom.

Učenie. Pseudo—Dionýz poníma Boha po
filozofie ako >>Jedno<<
('EV), z ktorého Všetko vychádza a ku kto
dla novoplatoni-c'kej

rému sa Všetko vracia. Celý .stvorený svet' je
veliký

rebrík,

gra-dáci—a;na 'kaJžd'om stupni

sa prejavuje božía dob-rota a'žiari \božiamúd
rosť. Tri najvyššie anjelské chóry sialhajú až
po temnoty, obklučujúce Boha. Cirkevná
hierarchia

rsa .projí&:naljni'žšiemu stupňu an

jelov. Posledně lúče božieho svetla žiaria do
neživého tvorstva. Pseudo-Dionýzovo učenie
o,.anjeloch teollogia neskoršie prijala v celom
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obsah-u. Anjeli sú čistí duohovia, zadelení do
9 chórov.
V kristol-ogii prv' ra'z užív-a výrazu boho
i'u'd-ská

činnost

nes deiviriles).

(580W „OW—Ý)
ŠVŠQYs-Zw.: operatio

Aj výraz >>hierarchi-a<<on u

viedol do teologickej terminologie.
O(b'šírne podáva náuíku o troch .prvých
sviatostiadh. Sviatost Oltáma je »sviatosť
svi-at'ostía,od ktorej majú ostatné sviatosti
svoju moc. Obrady troch sviatostí & ohrady
omše svátej podrobne opisuje.
O sviatosti pokánia sa domrnieva — po
dobne alko Origenes — že hriešni kňazi ne
móžu Sprxostredkovať milosť božiu inému.
(Ep. 8, 2.) Tu badať prifbuznosť s učením
donatistOfv.

Náunku esch-atologie podáva správne. Na
pokon (De eccl. hier.) “opisuje pohrebné ob
rady & vysvetl'ulje ich. PodIa jeho opisu mrt
volu kňaza vystavovali pred oltárom, mřtvo
lu mnich-& a laika v presbyteriu. Biskup &
všetci prítomní pobozkali mrtvolu & biskup
ju polial svátým olejem. Modlitfbami .a.obrad
mi zomrelý mal dostať lepšie miesto na dru
hom svete, ako, mal tu na zemi.
Pseuďo-Dionýz mal veliký vplyv na teo
logov, najmá v stredoveku.
LITERATURA:

SBIERKA:

PREKLADY: Bardenhewer,

Migne,

PP.

G'r. 3-4. --—

Bibi.. d. Kirchenvdt.

1911.
3.45

— STUDIE: Durentel. St. Thomas et le Pseudo-Denys,
Paris 1919. — Weertz, Die Gotteslehre des Pseudo
Dionysius Areopagita und ihre Einwirkung auf Tho
mas von Aquin, Kóln 1908.— Horn, Amour et extase
d'aprěs Denys L'Aréopagita, »Revuo d'Ascétique et de
Mystiquec,

1925.

KRESTANSKÁ RÉTOR-SKÁ ŠKOLA
V GAZE

Prokop a Aeneas.

Kresťans'ké školy v Alexandrii, Antiochii
& Cezarei vznikly z katechetiekých škól; pes
tovala sa v nich teologická veda. Svetskej
vede na kresťanskom základe slúžila rétor
ská škola V Gaze, južne od Jeruzalema. V
nej sa spojila svetská veda s teologickou.
Najvymi'kajjúcejšímipredstavitelmi tejto ško
ly boli církevní spisovatelia. Tam vznikly
prvé (kameny,tam sa sústreďovaly duchovně
plody minulosti a tak sa tVOrily základy
scholastiky.
Najslávnejším učitel-om tejto školy bol
Prokop. Žil asi v r. 465—528. Významným
sa stal svojimi exegetickými prácami, ktoré
sú, pravda, len zčiastky originálne; zváčša
sú to uSporíadané sbierky výkladov textu sv.
Písma od rozličných církevných Otcova. spi
sovatel'ov. Keď sa mienky sv. Otcov shodo
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valy, uviedfol len jed.-neho z nich, ináč uvá
dzal viacerých & doslovne citoval ich výlkla
dy. Tak vznikly k—atény,ktorých otcem je
Pro'kop.

Prokop napisal katény k 8 knihám Staré
h'o zák-ona (Oktateuch), kto-ré vydal aj V :krat
šej, výňa-tkovej forme. Dalej máme od neho
katétny k Izaiášom', scholiony ku |knihám

král'ov a k dvom knihám Paralipomena. Ko
mentár ku knihe Pieseň piesní je sbienkou
mienok Gregora Nysanského, Didym-a, Ori
gena a Filóna. Od Prokopa sa zachovalo aj
104 listov. Sú to štýlove Skvelé produkty ré
torskeho umenia; pre svoj súkromrný ráz ne
majú velkého významu.
Prokopovým rovesníikom bol Aeneas, od
ktorého máme 25 formou dokonalých listov
a dialog »“Theophrajst-ws-a.Dialog je rozhovo—

rom medzi pla-tonickým a kresťanským filo
zofom, v "kt-orom ustupuje platoni—cká .a ori
genizstická náwka o duši & z-mřt-vychvstamí

pred učením knesťanským. V stredoveku
dielo sa tešilo velkej autorite.
LITERATÚRA:

SBTERKY: Migne, P. g'r. sv. 85, 87.

Cisá'r Justinián a jeho rovesnici.

Cisár Justinián

sa osvedcčil
za svoje

ho skoro 40-ročného panovarnía (527—565)

ako múdry zákonodarca (Codex Justinianus),
smelý podnikatel. (ca-rihradský kostol sv.
Múdrost-l) a básník. Ale vynikal aj alko teo
log. Za svoju—najvášiu úlohu polkladal za
bezpečit jednotu viery &zajstiť v Církvi po
riadok a pokoj. Preto celou rozhodnosťou —
keď aj nie Vždy primeranými prostriedka-mi
— vystupoval proti bludár-om, sos-adzoval bi—

Skupov, vydával dekréty týkajúce sa viery,
ktoré blbo-ko zasahovaly do cim—levnéhoživo

ta. Bol dók-ladne vyškolený; preto sa aj sám
do'k-onale vyznal v teologických otázkach.
Vydávajúc svoje dekrety, radil sa s vynika—
júcími teologmi. Dekrety sú čo do pravover
nosti bezchybné a 5. všeobecný cirkevný
snem súhlasil s nimi.

Spisy Justiniánove: a) Dekrét proti Se
veriáznom z r. 536, v *ktorom potvrdil Lkliatbu

nad monofyzitizmom, ktorú vynieslo. cari
hradská synoda; b) Dekrét proti Origenovi,
_vktorom doslovne cituje z dlela Origenovho
[lepí ápxcovmylné učenia a podvracia ich; c)

Dekrét proti monofyzitom, v ktorom podvra
cía Nestória a Eutycha na základe sv. Písma—
a diel Cyrila Alexandrijského. Dalšie dekre
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ty sa tý1kajú 'hlavne Teodora z Mo-psvestia &

nestorianizmu. Z Justiniánovej korešponden
cie s pápežmi ostalo 13 listov. V síbíerke
>>Novellae<<sú početné dekrety, týkajúce
rozličnýclh 'ci-rkevno-právrnyc'h otázok.

Leontžus Byzantský

sa

je významný

polemik, ba najvěi-čšíteolog grécke'j cirkvi na
počiatku VI. storočia. Narodil sa okolo .r. 485
v Carihrade. Už od mladí jlavil velký záujem
o dogma-tické otázky. Roku 521 odišiel do

kláštora V Novej Laure pri Jeruzaleme. Čas
tejšie priohádzal do Carihra'du a naj-rozhod
nejšie sa zastával katolíckeho ufčenia proti
monofyzitizmu a nestoriaznizmu. Zomrel v
Carihra-de okolo r. 543.
Leontíus sa pripojil akAristotelovej filozo
fii, prečo ho často oÍznaičujúza, prvého scho
lastika. V k-ristologii následoval Cyrila Ale

xandrij'ského.
Spisy: V diele Tri knihy proti nestoriá
nom a eutychžánom podvracia nestorianiz
m-us, fblud aftartodokétov & fbludy Teodora
z Mopsvesti-a. Z ostatný-ch spisov — vlastne
či-a'stok diela >>Schoilion<<
— uvádza-me De sec

tis, v fk'corom hovorí o najldóle-žitejších sek
tádh V. & VI. storočia, Adversus Nestorianos

&Contra Monophysitas; zdá sa, že jemu patrí
i spis Adversus fraudes Apollinaržstarum.
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Vychádzajúc zo spol-očného predpokladu,
že l'udsíká prirodzenosť nemůže jestvovať, ak
nie je osOlbou, nestioriáni a mon'ofyzi'ti uza
t-várali, že v Kristovi sú 'dVe prirodzenosti a
tak i dve osolby, reSp., ako to prízvukfovali
monofyziti, jedna osoba, a preto aj jedna
prirodzen—olsť.Leontius — opierajúc

sa o- Aris—

totela —' dokazuje, že k pojmu osoby nepatrí
len individualizovaná prirodzenosť, ale i sa
mostatná existencia. Kristus má pravú lud
skú prirodzenosť, hoci ona nemá vlastnej
subsistenlcie; ako subsistencia je v Kristovi
pre luds'kú prirodzefnosť osoba božská. Leon
tius poukazuje na lu'd-sk'ételo ako na inldivi
duálnu substanfciu, majúcu svoju subsisten
ciu V osoibe duše. Leontiaus uviedol do teolo
gie i pojem

a učenie o

ŠVU'NČGTOCGW;
prevzal

ho z neoplatonickej filozofie.

0 n a s t a r i u s, mnich a od r. 559 patriar
cha antiochijský, .bol teologicky velmi dó—
kla'dne vzdelaný 'a viedol svatý život. Vzoprel

sa jednému ediktu cisára Justiniána, a preto
musel odísť do vyhnanstva, z kto-rého sa vrá
til len na prímluvu Gregora Velkého r. 595.

Zomrel r. 599.
Vo vyhlnanstve napisal 25 ldiel, z ktorých
sa máločo zachovalo. Máme od neho aj 5 re—
čí alebo skór 'dlhších traktátov () božej pod
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state, vteleni, pasi'bilite & o vzkriesení Kri
stovom. Napísal aj »K'rátky výklad" pravej
vie'rya vo forme otázolk & odpovedi.
LITERATURA: SÉERKY:

Migne, P. 97. sv. 86, 89.

ŽivotOpžscž, askéti a básníci.

Cyril zo Skytapolisu

v Galii,

mnich, zaumienil si sostaviť životopisy svá
týoh mníohov a pustovníškov v Palestine. Ne
vedieť, či plán uskutečnil. Známe sú od ne
ho len životopisy sv. Euthymia <(T558),Opáta
Sábu (T 532), sv. Jána Pustovníka (T 558),
Opáta Cyri-aJka \(1'556), sv. Teodózi-a (T 529) a

sv. Theogmia (T522). Tieto životopisy nám
umofžňujrú nahliadnuť do života mníchov v
Palestine v V. & VI. storočí & verne opi-su'jú
církevně pomery V J er-uzaleme.

Ján Mosc hus, mnich kláštora V Jeru

zaleme, zomrel o'kolo r. 600. Spreváldzamý
svojím žiakom Sofroni-om cestoval po Sýrii,
Egypte & Taliansku. Svoje Skúsenosti opísal

v diele Pratum Spirituale, ktoré venoval So
froniovi. Hovorí V ňom asi o 300 živo-mých &

zázračných udalostiach. Spolu so Sofroniom
sostavil životopis sv. Jána Almužníka, pa
triarchu alexandrijského (T 619).
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Z askétov vyniká najma sv. Ján

K 1i

m a k u s, nazvaný tak fpodl'asvojho hlavné
ho diela Kupní Bol mníchom a opátom v
kláštore sinajskom. Zomrel o'kolo r. 600.
V .diele KMpJŠ — Škála dáva v 30 stwp
ňoch pokyny k dokonalému životu analogic
ky poldl'a 30 rokov Spasitelovho života pred
jeho verejným účinkováním. Ravdí, ako sa
zriecť sveta, premócť náruživosti a viesť
čnostný život. V inom svojom diele nakreslil
obraz dokonalého predstavenétho kláštora.
D 0 r o t h e u s, opá-t v Palestine začiatkom
VII. storočia. V Spise Doctrinae podáva náu
ku o najpotreb-nej—šíchmníšskych
_V list—ochuvádza

rozličné

čnostiach.

spós—dbyna zdola

nie po'k-ušenia.
A n t i o c h u s, mnich v :kláštore sv. Sá

bu, napisal r. 614 Pandekty sv. Pisma,'mo
ráCLno-asketické úryviky s osobitným

zrete

lom na život kňazský a reholný.
Básníci: R 0 m a n u s, Slávny !básm'ik,skla
datel? ihymien na polčia-tlkuVI. storočia, na

pisal vraj 1000 'hymien, z ktorých sa zadho
val-o len 80. Jeho hymny spievali pri boho
službách; neskoršie 'boly nahradené rud-ovým
spevom.

Sergius z Caržhradu

skladalma

riánske hymny, medzi nimi aci prekrásny
chválospev Matky Božej, nazvaný gréokou
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cirkvou

oly—02195706,
ktorý

sa spieva

stojačky,

podobne alko V západ-nej Církvi Te Deum.
Sergio-vým rovesnílkom bol J ufra 5 z Pi..
z i d i e, diakon a strážca klenotov v cari'hrad

skej katedrále. Okrem viacerých profánnych
básní napisal v hexametroch lbá'seň o stvore—
ni sveta, v ktorej velebí Íbožiu múdrosť, .pre
javujúcu sa v stvoreniach. Složil aj báseň o
márni'votsti sveta &hymnu na Nanebevstúpe

nie Pána.

Ondrej

z Kréty narodilsa v Darnaš

ku; bol patriarchom rpalestínškytm & neskor
šie arcifbiskurp-omna Kréte (T okolo 720). Za
nechal 21 obsa'ž'ných kázni & vela básní. Za
počal novú periódu v gréokom cirtkevnom
bá-snictve tým, že uviedol t. zv. kánony (kom
pozicia viacveršovýclh ód). Slávny je jeho
»Vel'ký kánon<< — kaijúca pieseň, (pozostáva
júca z 250 sloh, 'ktorý sa Spieval v oficiu vo
vellkom póste.
LITERATURA: SBIERKY: Migne, P. gr. sv. 87.

Odporcom'a monoteletžzmu.

Sofronius.

Bol žiakom Jána Moscha.

Teologiu vyštuidoval -v Teodóziovom lklášto
re v Jeruzaleqme. Svojfho učitel'a Jána- Mo's

cha sprevádzal na ceste po Taliansku. Keď
33
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r. 620 Mosoh-us V Ríme zom-rel, vrátil sa So—

froniws -s poz-ostatkami svojho učitela do Je
ruzalema. Roku 634 sa sta-flpatriarchom v J e_
ruzaleme. Z-omrel r. 638 — neprežijúc zauja—
tie Jeruzalema Ara-bmi. Jeho spisy svedčia o
ddklaidtnej teolo-gickej vzdelarn-osti, ostrej dia
lekti-ke .a o 'b'ásnickom nadaní. Bol oddaným
ctitelom Matky Božej.
Významný je jeho sync-dálný list, ktorý

rozoslal po svojej volbe za patriarchu vše
tkým patriarchom,

lbi-sl—mpom,
vlá'de a fpápe

žovi. List obsahuje Sofroniovo vierovyzna
nie, zatracuje monofyzitizmus &monoteletiz
mus. Na církevně sviatky napisal 9 kázni,
ktoré vynikaj-ú dogmatidkým obsahem a reč
níckym vzletom. Důležitým spisom proti mo—
n-oteletom sú Florilegie, ob'sahujúce početné
důkazy o dvoch energiách v Kristovi, 23 ana
kreontských ód prejavujú úp-rimnnúautorovu
zbožnost.
M a xim u s — pre mnothé utnpefnia v bo
ji proti mono-teletom zvaný Vyznavač — na
rodil sa r. 580 z d—orbrejcarihradskej

rodiny.

Po dókladných štú-diáoh stal sa tajommíkom
na cisárskom dvore. Okolo r. 630 otpustil svet
ský život a stal sa mní-chom, neskoršie opá
tom kláštora v Chrysopolise (Skutari). Po
smrti Sofroniovej bol naodlhodllanejším od
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porcom monoteleti—zmu.Odišiel na Západ a r.

645 mal V Kartágu slávnu dišputu s mono
teletistami, najma s bývalým carihraidzským

patriarchom Pyrhom. Pyrhus bol podvráte
ný a vzdal sa bludu. Maximus potom odišiel
do Ríma a zúčastnil sa na la-teránslkej syno
de r. 649, na ktorej pápež Martin I. zavrhol
monoteletizmu-s a dva cisárske edikty (Ek
ťhesis a Typu's). Potom dal cisár Konštan-s II.
pápeža a jeho ra-dcu Maxima v okováoh pri
Viesť do Carith-ra-dua zaviedol proti nim pro
ces. Sú-d skončil pre obidvoch vyhnanstvom.

Pápež Martin I. z-omrel na Kryme; Maxima
poslali do Trácie. Keď ani tam neprestal uhá
jiť ortodoxnú vieru, Znova ho postavili pred
súd v Carihralde. Ale Všetky pokusy odvrá—
tiť ho od pravej viery 'boly má'rne. Vyrezali
mu jazyk a s dokaličený-mi rukami a nohami
poslali ho znova do vyhnanstva na pobrežie
Čierneho mora, kde roku 662 zomrel.
Maximus, hoci mal život plný ú-trap,pred
sa bol činný aj ako spisovatel. Je najvěi'č
ším dogm-atikom a najhlbším mystikom gréc—
kej cinkvi. Čo do významu pre gréoku cirkev
nú vedu porovnávajú ho so sv. Tomášom Ak
vmským. Maximove udišputy svedčía o doko
nalej zbehlosti V teologdokej vede, o dóklad
nom poznani svatých Ot-cov a o bystrej dia
lektike. Bol aj velikým *askétom a exegétom.
W
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Z mnohých diel

M—aximovýc'h— okrem

spomenutých diš-pút — najvýznamnejšie sú
Quaestiones a Responsiones, vysvetIujúce
ta'ž'ké miesta .sv. Písma. V nich Ehl'adáMaxi
mus alegorický smysel. Naj—obšímejšímjeho

dielom je De variis scripturae Quaestionibus
ac dubiis, ikde podá-va rozbor 65

ťa'žký'ch

miest sv. Písma. Napísal aj traiktáty o Najsv.
Troji-ci, o osobe Kristovej, nodvoch prirodze
nostiach & vól'ach v Kristovi 'a o primáte
rímskeho biskupa. Spis Liber ascetžcus, napí
saný vo forme dialogu, hovorí o lduševnom
živote. Mystagogža je mystické vysvetlenie
bohoslužby & jej obradov. Maximus písal aj
krátke sentencie o rozmanitýdh dogmatic
kých & morálnych otáz'kach (Capita de cari
tate, Alia capita). V nich oiby'čajne cituje
vhodné, priliehavé miesto 20 SV. Písma, cir
kevných Otco—v,alebo profánnych spisovate
l'ov. Sbierka 45 listov obsafhuje zváčša vecí
osobného rázu; ale vztahujú sa aj na teolo
gické spory tej doby.
Teologické názory Maximove nie sú sy
stematicky spracované; sú roztrasetné [pojed
notlivých spisoch. Streldolbodom svetovýdh
dejin — hovorí Maximus — je vtelenie Sy
na Bolžieho. Dejiny Iuldstva .pred Kristom
boly 'pcrípravou tna vtelenie & dejiny po Kri
stovi sú ustavičným (procesom zbožnenia člo—
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veka na zá'kIIade vtelenia. 'Do vyžadovalo-, aby
Kristus (bolopravdivým Bdhom &opravdivým
človekom s dvoma vól'armí &dvoma činnosťa
mí. Úplnú jasnost vníesol Maximus do tej-to
otázky tým, že rozozná-val „o'hceníe“ (ůěl'npa
cpumxóv) a „tak chceníe“

(&Šand yvmnuxóv)

Prvé patrí prirodzenosti, \druhé je 'vecou oso
by.

Anastáz Sinajský,

kňaz a opát

kláštora Sinaj-ského, vča-stoopúšťal svoj kláš
tor, alby sa zúčastnil na 'krisbod-ogických bo

jooh a postavil sa za ortodoxnú vieru. Pre
svoj-u horlivost nazvali ho »tn-ovým Mojží
šom<<.Rok jeho smrti je neznámy; ale r. 700
ešte ístotne žil. Všetky jeho spisy -nie sú ešte

preskúmané a uverejnené. Z jeho diel vyni
kajú tri: Vžae dux, návod na o'b'haj-oíbuviery
proti bludom, najma proti mono-fyzitízm'u;
Inte'r'rogationes et responsiones, podávajú
rozbor rozličných teologických otázek; 12
knih Anagogicae contemplationes žn hexae
me'ron, .otbsahujú výklad stvoren'ia sveta.
LITERATURA: SBIERKY: Migne, P. gr. sv. 98, 90,
91. — STUDIE: Staubinger, Die Christologie des hl.
Maximus Confessor, Bonn 1926. — Dewreesse, La vie
de St. Maxime, »Analecta Bollandianaa, 1928.

Šv. Ján Damaský.
Sv. Ján narodil sa v Damasku tasí r. 675
z Lkresťanskej rodiny. Po otcovi Zíde'díl štát—

ny úrad, hlavný dozor nad .d-aňamiv Sýrii.
Vzdelal sa u mnicha Kosmasa, ktorého Já
nov otec vykú-píl zo sara-cénskeho zajuatía a
ho adoptoval. Za istý čas bol činný V štátnom
úrade. Už tu sa venoval literatúre & hájil
uctíevanie obrazov. Asi r. 720 vzdal sa svoj
ho úradu & utia'hol sa spolu s Kosmasom do
kláštera sv. Sábu pri Jeruzaleme. Dal sa vy
svátíť za kňaza 'a venoval sa výlučne askeze
a štúdiu. Zomrel pravdepodobne -r. 749. Rok
754 určite neprežil, lebo v tomto roku súdíla
ho ikonoklastícká synoda ako mřtveho. VII.
všeobecný cí'rkevný snem r. 787 vzdal mu
velkú poctu alko obhaj covi uctievania obra—
z.ov R. 1890 Církev rimska mu udelila titul
cirkevného učítel'a.
Sv. Ján Damaský dósbojne uzavíera dlhý
rad gréckych cirkevných Otcov. Je v istom
smysle prvým a posledným velikým dog
matíkom gréckej církví. Prvým, lebo sys
tematicky sosbieral v celdk to, čo učili Otco
via a na. čom sa usníesly církevně snemy;
posledným, lebo váčšieho dogmatika po ňom
grécka církev nemala a jeho dog-matika je aj
dnes klasickou príručkou dogmatiky na Vý—
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chode. Nebol originálny, len Usilovne Šosbie—

ral pevné výsledky minulosti, pričom sa naj
viac prídržiaval sv. Gregora Nazianzského.
V poslednom vel'kom dogmatickom (boji na
Východe vystúpil rázne a odhodlane za. u
ctievanie dbrazov & túto svoju úlohu mohol
tým úspešnejšie vykonávat, že žil v kraji,
kam nesiahala cisárova pravomoc. I ako
básnik získal si nemalú slávu na Východe
spolu s Kosmasom.
J ezho-spisy sa delia na dogma-tické, pole

mické, exegetické, homílie a básne.
Najhlavnejším dogmatickým dielom sv.
Jána

je II“/má YVŠGBOG
— Prameň

vedomostž;

vzniklo po r. 742 a venované je Kosmasovi.
Pozostáva z 3 či-astok. 1. Dialektifka. obsahuje
zváčša Aristotelovu ontologiu. 2. Dejiny he
réz sú spracované zváčša podl'a Epifána &
len v opisovaní islamu a obrazoborstva sú
póvodrné. Tretia a hlavná časť De fide ortho
doxa vykladá náuku o Bohu trojjedinom, o
stvoreni sveta viditelného a neviditelného, o
stvoreni človeka, o Vtelení, o sviatostiach &
posledných veciach.
Autor uvádza lem tie náuky, ktoré boly
predmetom teologických sporov. Dielo je te
da neúplné, jedna-ko je cennou teologicko
vedeokou encyklopedmu. Dókazy čenpá zo sv.
Písma, z tradicie a rozumu.
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K J ánovým menším dogmatickým dielam
patrí traktát o Trisagiu, v “kto-romdokazuje,
že trisagioln »Svátý Bože, svatý Silný, svá
tý Nesmrtelný, zmiluj sa nad nami<<sa vzta
huje na tri božské os-ofby,nielen ina Syna.
Spis De sancta Trinitate dbšírnejšie hovorí
i o Vtelení a panenstve Matky Božej.

Polemické

spisy. Najvýznamnejšie

z nich sú tri apologie proti obrazoborcom, [pí
sané medzi r. 728 a 732. V nich dokazuje, že
cisár prekročil svoju pravomoc, tkeď vydával
dogmatické edikty a že stanovi-sko neomyl
nej Církvi je správne, “keď sa stará o u—ct'ie
vamie Olbrazov. Jeho wčenie v jadre je toto:

Jedine Bohu sa klaniame, svatých a ic'h obra
zy len uctíevame a úcta obrazov je nám oeorž
ná. Svoje Vývody dokazuje “zosvatých Otcov.
Jeho ďalšie polemídké spisy sú namierené
proti ne'storí-anizmu, manichei'st-om, monofy
zitom a mohamedán—om.

Exegetické

spisy. SacraParalella

v troch knihách, n'atjobjem-nejšiedielo autoro
vo. V prvých dvoch knihách 'sú abecedne so
sbierané citáty z-o sv. Písma a sv. Otcov na
rozličné dogmatické a morálne námety. Tvo
ria teda. bohaté teologické repertórium. V

tretej knihe aut-or postavil na jednu stranu
čnosti, na druhú neprávo'stí & paralelne ich
opisuje. Odtial' názov diela Paralen-a. Zacho
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Val sa komentár k listom sv'. Pavla s výňat
kami z diel sv. Jana Zlatoú-steho, Teodoreta
Cyrskéwho& Cyrila Alexandrijského.

Homilie

a básne. Homiliesrúzváčša

o Matke B-oížej.V jednej z nich uvádza sta
rú traldíciu, že Panna Mária zomrelnana Sio
ne uprostred všetkých atp-oštonlov.Jej telo
bolo podhov-ané V záhra-de Getsemanskej, ale
hneď bolo vzaté do nebies. Hymny sa vzta—

hujú na sviat-ky Pána, ďlalej na sv. Petra,
Ba-zila a Jána Zlatoústefho.
Historický >>román<<Vita Barlaam et Jo
saphat opisuje víťazstvo kresťan—stvaa mníš—
stva na'd bud'hizm-om.Spis pripisovali sv. Já

novi, ale pochádza od neznameho mnicha z
kláštora

sv. Sálbu “z počiatku

VI-I. stvoročia.

Učenie. Kníihy deuterokanonické cituje
ako “kámonické,ale nechce ich. pripočítať ku
kánon-u. .(De fide 'o'rbh. 4, 17.) iP-inri sv. Pís

me za prameň viery uznáva traJdícíu. Z tra
dície sa uvíedlo trojnásobné p-onorenie pri
krste, uctievafnie sv. Kríža, modlitba tvárou
k východu. (Imag. 1, 23.)
Jedine Bo'hu .pa-trí klaňaníe sa ('prosky

nesis a latria), Matke Božej len proskynesis.
Matka Božia bola i s telom vzatá do neb-les
a svatí sú vyvolení priatelia boží (Imag. 3,
41.) Ako Leontius i on učí, že l'udská spriro
dzenosť Kristova mala v Slove svoju sub—
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Sistenc'iu. (Dial. 44.) O Duchu Svět-om učí,
že vychádza z Otca skrze “Syna, móže byť ;po—
menovaný Duch-om"Otca & Syna, ale popie
ra, že by vychá-dzal i zo Syna & z Neího alko

z Otca mal svoju subsisterrci-u. (De fide orth.
1, 7.) Pri rozhodovazní l'udskej sldbodnej vó—

le nie Boh, ale človelk má iniciativu. (Cont.
Manic-lh.,78.) Pekelný oheň nepokládá za ma
teriálzny. (De fide orth. 4, 27.)
O Cinkvi prízvukuje, že je nezávislá od
svetskej moci. Je to spoločnosť monarchická.
Len monarchia zaručuje v spoločnosti pokoj;
poriadoík a pokrok; polyarohia vedie k voj—
ne, roztriešteniu a k amarehii. To platí nielen
o správe diecéz, lež aj o správe celej Církvi.
Sv. Peter & jeho nástupci dostali moc nad
celou Cirkvou.

(Horn. im Transf.

'2, 6.) Ná—

stupci sv. Petra. majú byť v Ríme. Im sú
podriadení všetci biskupi aj patriarchovia.
(Horn. i. Tra-ns. 2, 16.)
LITERATÚRA:

SBIERKY: Migne, P. Gr. 94-96. —

STÚDE: Ermoni, St. Jean Damascene, Paris 1904.—
Bacha, Biographie de st. Jean Damascéne, Harisa 1912.
— Bilz, Die T'rinitdtslehre des hl. Joannes von Damas
kus, mit besonderer Berůcksichtigung des Verhůltnžs
ses der griechischen zur lateinischen A—uffassungsweise
des Gehežmnisses, Paderborn 1909.— Simonin: Sv. Ján
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II. ČAST
LATIN SKÍ SPIS'O-VATELIA

HLAVA I.
Semipelagiánž a protisemipelagiáni.
F a u s t u s 2 R e 5i pochádzal z Británie.
Za. mladi dostal sa do kláštora lerinského a
stal sa aj jeho Opátom. Neskoršie ho zvolili
za biskupa V Reji (Riez) v Provenci. Gótsky
kráI Eurioh ho poslal ako odporcu ari-anizmu
do vyhnanstva. Zonmrel 'koncom V. sboročia.

Faustus patril medzi najslávnejších mu
žov svojej doby v julžnej Galii. Bojoval pro
ti ari-amizmu, macedonia—nizm—u,nestoríaniz

mu, eutyohíanízmu &proti pelagianizmu. Do
teologických háfdok zasahoval rozhodujúcim
slovom. Bol však zastancom semipelagiamiz
mu, a preto celá Církev ho nikdy neuctíevala
ako svátého. V jeho diecéze podnes Slávia
jeho sviatok.
V diele De ' gratia Dei et humanae men
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tis libero arbitrio '(2 knihy) vyvracia z po
verenia galských lbiskupov pelagiarnizmus a
absolútnu predestináciu; dopustil sa V ňom
blu-dov semipel-agiánskyoh a prijal ich ná
hl'ady. Faustovi patrí aj spis De spiritu sanc
_to, ktorý za istý čas pripisovali ríansíkemu
díakonovi Paschasiovi. 10 listov je zváčša
obsahu dogmatického. V jednom z nich ho
vorí, že stvoreni duch-oviamajú určitú hmot
nost, lebo sú viazalní fk priestor-u.
Učil — podobne ako Kasíán
že náklon
nosť :k víere

(írni-tiu-m fiideí) .a túžb-a po Lkrste

nepochádzajú z milosti, lež z vóle človeka.
Augustinovu náuku o p-redestínácii rozhod—
ne popieral.
S a l v i á n. Narodil sa koncom IV. storo
čia pravdepodobne V Trevíri. Oženil sa 5 po
hankou, lktorú neskoršie privíedol ku kres
ťanstvu. Okolo r. 430 utíahol sa do kláštora
lerinského, stal sa kňa'zom &zaoberal sa spi
sovatelskou činnost-ou. Neskoršíe opustil
kláštor a usadil sa v Marseille, kde okolo r.
480 i zomrel.
Z mnolhýoh spisov, ktoré sa mu prípi-sujú,
ostaly len dve rdiela & 9 listov. Hlavné dielo

je De gubernatione Dei alebo De praesenti
judicio, v ktorom síce rozvláčne, ale s vel'
kou elokvenciou opisuje mravný
úpa-dok
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rimskej ríše v V. st-oročí. Hovorí, že násled

kom mravného úpadku je aj politický úpa
dok ríše. Zo sv. Písma a z filozofie dokazuje
Prozretelnos-ť božiu, o ktorej existencii V sú
ženiadh za sťahovania národov často sa po
chybovalo. Druhé jeho dielo Ad ecclesžam
alebo Adversus avaritžam V 4 knihách vyšlo
anonymne pod menom Timoteus. V ňom bi—
čuje hlavnú chy'bu rpopredných l'u'dí tej do
by ——
lakomstvo — & vyzýva ich lk dobročin

nosti; žia'da, aby najma rbohatí duchovní za
nechali po smrti svoje majetky Církvi, kto
rá sa má starat o chudobných. Salviáznove
listy sú zvá-čša o'bsahu súlkromného.
PREKLAD:

»O 'ř'ížení Božím“ v ČKD. 1917-1918.

Gennadžus.

O živote tohto význam

ného literárneho historika Vieme velmi má—
lo. Bol kňazom v Marseille, zomrel azsir. 494.
Ako sa sám priznáva, písal vel'a proti blu
dom nestoriánskym, monofyziti-ekýrm a pe
lagiánSkym. Jeho teologické náhlady sú čis
té, niet -v nich semipelagiarnizmu. Zo spisov
tohto druhu neostalo však celkom nič. Má
me len krátky spis o cirkevných (dogmách
a významné dielo De viris žllustribus, pokra
čovanie diel-a Hieronymovho, ktoré má po
dobný názov. Rozprava v ňom o 100 cirkev
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ných spisovatefoch,
končiac sebou.

p—očnúcHieronymom

a

S v. Avit, biskup Vienneský (asi 490-520).
Tešil sa veIkej .autorite u burgundských krá- '
l'ov a usiloval sa uviesť kresťanstvo v novo—

zal-oženej krajine a upravit jej úzky vztah
k rímskej

stolici. Preto vydnžiaval

syrno—dy,

bojoval proti arianizmu, nestorilanizmu a eu
tyc—hiasnizmu.Vel'kú slávu si získal i ako fbás
niik.

Okrem menších zlom'kov z jeho polemic—

kých diel proti rozličným kristologickým
bludom máme od neho dielo Lůbelli de spi
ritualis historiae gestžs v 5 knihách. Básnic
kým vzletom opisuie v hexametro-cih stvore
nie sveta, úpado'k d-ohrieohu, potopu sveta a
prechod cez Červené more. V spise De con
solato'ria castžtatžs laude, písan-om svojej ses
tre Fuscine, zvele'buje panenstvo. Máme od
neho aj dve homilie a asi 100 list-ov, písaných
panovnílkom & významným osobnostiam tej

doby. Listy majú veÍký historický význam.

Cézar Arelátsky.

Bol mnichemv

kláštore lerin'skom, neskoršie Opátom a r. 502
arcibiskupom arelátskym. Za svojho 40-roč
ného arcibiskupského účinkovania vel'a pra
coval na zdokonalení cinkevnej disciplíny a
na refonme bohoslužby. .Roku 529 vydržiaval
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Významný cirkevný snem »arausica-num II.<<
(Orange), ktorý definitívne odsú*dil !blu'd, se

mipelagiánov. Cézar vynikal najmá na poli
I'udového rečníctva.
Máme od neho asi 150 rečí rozmanitého
obsahu; cdve réhoI'cné reguly pre mužských
a ženské & záveť, určenú pre 'svojho nástup
cu, v lkto-rej mu prikazuje, aby sa staral
o kláštory &aby sa správal ako láslkavý arci
pa'stier voči veriacim.
LITERATÚ'RA: SBIERKY:
Corp. Script. e. lat. 21.

Migne,

P. 1.. sv. 58. —

HLAVA II.

Africké spisovatelža.
V V. & VI. storočí církevně

p-omery

v

Afrike fb'oly pre prenasledovanie katolííkov
vandalskými panovmřkmi veI'mi neprajné pí-'
somníctvu. Čo sa v tej dobe napísalo, všetko
má ráz polemický. Prenasledova-nia kat—olíkov
opisuje Viktor z Vžty v dvoch knihách, kide
shrnuje cenné historické údaje z čaxsupano—
vania kráIov Genzeri—dha& Hunericha.
Na
konci diela pvodá'važivotopis 7 mníchov, kto
rí r. 483 p-odsbúpili mučeníc'ku smrť -v Kar
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tágu. Katolíc'ki biskupi museli zvá-čša odísť
do vyhnanstva a len odtial' bojovali „rpísom
ne proti arianizmu. Biskup Vigžl z Tapsu,
vel'mi Zbehlý vo sv. Písme, musel sa zdržia
vať V Cari-brade a tam uverejňoval svoje Spi
sy pro-ti arián-om (okolo r. 520). Básník Dra
koncžus, p-rav-otár v Kartágu, bol uváznený
pre svoju pravovernosť. Z-ožalára chcel pre
svedčiť lkrál'a Gu-nthamunda a rposlal mu vd-ve
bars-nenaoísané v hexnametroc'h (Satisfactio a
Laudes Dei), V ktorých v krátkosti podáva
učenie katolí'kov. Fulgenc z Ruspe bol naj
smelšim odporcom arianizmu; obhajoval uče—

nie sv. Augustina o milosti nroti semipela
giánom. Narodil sa r. 468 v Kartágu zo se—

nátorskei rodinv. ktorá velmi mnoho tnpe
la za vanldtalskéfho prenasled-ovaania. Dostalo

sa mu dobrej výchovy a důkladného vzdela
nia. Stal sa mníchom a o.pátom a r. 507 bi
skupom v R-uspe. Dva razy musel opustit
svoju diecézu a ísť do vyhnanstva na Sardí
niu. Len r. 523 sa natrvalo vrátil a ú-spešne
účinkoval medzi svojimi veriacimi do svojej
smrti (533),
Fulgenc je najvýznamnejším teologom
svojej doby. Dókladne rozdberá najťažšie
teologické otázky. Najváčšiu časť jeho spiso—
vatelskej činnosti Zaíbral “boj .proti arianiz
mu, =pre“ktorý velmi mnoho vytrpeíl od Van
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dalov. S úplnou oddan-osťou sledoval učenie
sv. Augustina .a zaslúžil si tým meno »skrá

tený Augustina.
Fulgencove spisy delíme na. rozpravy,
listy &kázne. V díele Contra Arianos v 3 kni—

hách odpovedá na 10 otázek kristologických,
ktoré mu predložil král Thrasamundus. V
spise Ad Thrasamundum regem Vandalo'rum
podvracia ďalšie námietky .král'ove, učí 0 do
konalosti, o dvoch prirodzenostiach v Kristo
Ví a hovorí, že pasibílita na zmenitel'no'sť sa

týkala len I'udskej prirodzenosti Kristovej.
V diele De Trinitate (13 knih) poučuje isté
ho Félixa, ako má brániť |katolícku náuku
proti ariánom. Okrem toho napisal ešte mno
ho Váčších-menších spisov proti .ariánom.
Významné, hoci malé, je Fulgencovo dielo
De fide seu de regula fidei ad Petrum, v
ktorom podáva celú dogmatiku. Proti semi—
pelagíánskym názorom Faustovým uverej—
nil dva spisy, thoré sa nezachovaly. Od Ful
genca máme ešte 18 listov, .dlhších rozpráv
o panenstve, man'želstve, pokání a o láske k
=b1ižnému.10 reči je zváčša morálneho & bib

lického obsahu.
Fulgenc výslovne popieral nepoškvrnené
počatie Panny Márie. Hovoril: »Caro quippe
Mariae, quae in iniquitatibus fuer-at hu
mana solemnitate concepta, caro fuit utique
24
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peccati, quae filium Dei genuit in similítu—
dinem carnis peccatia. (Ep. 17, 6)
LITERATURA: SBIERKA: Migne, P. !. sv. 65. _
STÚDIE: Lapeyre, St. Fulgence de Ruspe. Paris 1919.

- Die Christologie des hl. Fulgentius v. Raspe. Miln
ster 1930.

HLAVA III.
Spisovatelža galská.

Sv. Fortunát,

posledný rímsky bás

nik, narodil sa okolo r. 530 v severnom Ta—

liansku v blízkosti Trevíru. Právnické štú—
diá vykonal v Ravene a už tam sa za-po-die
val básnictvom. Z povd'ačnosti, že sa uzdra
vil z očnej choroby, čo pripisoval orodovaniu
sv. Martina Túrskeho, navštívil jeho hrob
v Galii r. 565. Pri tej príležitosti ponavšte
voval aj- najpoprednejších mužov Galie a
ako stredoveký trubadúr chválospevami sa
odplácal svojim hostiteI'om. Na dvore král'a
Sígiberta ostal 2 roky. Z príležitosti Sígiber
tovho sobáša s Brunhildou složil epithala—
mium. Konečne na nahováranie Radegundy,
..vdovypo Chlotárovi I., a jej chovanice Agnes
ky zrie-kol sa dosavádneho potulného živo

ta, vstúpil v Poitiersdo kláštora a stal sa
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kňazom. Roku 599 zvolili ho za biskupa v
Poitiers. Ale skoro potom zomrel.
Fortunát je najslávnejší básnik svojej
doby. Neobyčajne poetický, vzletne ospevu
je i najmalichernejšie veci každodenného ži
vota. Žil V priatel'stve so všetkými vynika
júcimi mužmi svojej doby; úprimné priatel'
stvo ho spájalo najmá s Gregorom Túrskym.
Stredovek si velmi o-bl'úbíl jeho básne, kto
ré formou sú síce antické, citovou náplňou
však patria do stredoveku.
Svoje menšie básne Fortunát sosbieral do
sbierky Carmina v 11 knihách a venoval Gre
gorovi Túrskemu. Fortunát ospevuje v nich
hostiny a hostiteI'ov, cestovanie a miesta;
ktoré ponavštevoval. Medzi básňami vynika—
jú 2 hymny: Pange lingua gloriosi lauream
certaminis a Vexilla regis; d'alej skvelá je
hymna na počest Matky Božej Quem terra,
pontus. Tieto 3 hymny pojala Církev do li
turgie. Napísal aj 3 elégie, v ktorých vyslo
vuje žial' nad nešťastím královského domu
tůrinského. Epická _báseň De vita s. Martini
v 4_knihách zachovala sa len v skrátenom
prepracovaní u Sulpicia'Severa'. Aj Ave Ma
n's stella podl'a mienky niektorých autorov
pochádza od Fortunáta. Okrem básní napíš,
sal aj životópisy sva-tych tej doby (_sv.Marcel;

sv. Albín, sv. Germán, sv. Radegund'a &'iné)

24—
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STUDIE: Tardl, Fortunat, étude sur un dernier repré
sentant de la poésie dans la Gaule mérovingienne.
Paris 1927.

Gregor

Túrsky.

jSIávny »'dejerpisec

Frankov<< Gregor Túrsky, .pred vysvátením
sa menoval Gregor Florentský. Narodil sa
okolo r. 538 v Clermonte zo senátorskej ro—
diny galskej. Otec mu skoro zomrel; zbožnú
výchovu dostal od strýca Gala, biskupa v
Clermonte, a od jeho nástupcu Avíta. Roku
573 stal sa biskupom túrskym. Hoci jeho
zdravie bolo chatrné, predsa svoju diecézu
spravoval vel'mi múdre. Stara-l sa nielen o
duševný život, ale aj o dočasné dobro svo
jich veriacich. Vo svojom biskupstve usku
točnil mnohé stavby. Tešil sa dóvere panov
níka, uctievali ho v celej krajine, učonemálo
prispelo k dobru Církvi. Zomrel r. 594.
I Lked'bol mnohostranne zaujatý, predsa
bol aj spisovatelsky činný, hlavne na poli
histórie. Miestami je Iahkoverný, no jeho

snahou je vždy správne informovat budúce
pokolenia. Re'č jeho spisov je jednoduchá,
provinciálna, tvori prechod z latinčiny do ro
mánských rečí, najma do francúžštiny. O
čistotu reči sa ani vel'mi nestaral, lebo »phil—
losophantem rhetorem intelligunt pauci, lo—
quentem rusticum multic.
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Hlavným Gregorovým dielom je Historia
Franco'rum v 10 knihách. V I. knihe .podáva

v krátkosti dejiny ludstva od stvorenia sve
ta až po r. 400. V ďalších knihách opisuje
cir'kevné i štátne dejiny Frankov až po r.
591. Toto dielo je hlavným prameňom pre
dejiny Frankov. Dalej okolo r. 590 napisal
Libri octo miraculo'rum, kde podáva zváčša
životopisy svatých a galských mučeníkov.
Spomína zázraky na hrobe sv. Martina Túr
skeho za Gregorovho biskupstva. Krátke die
lo De curszbus ecclesiasticis je liturgická prí
ručka.
LITERATURA:

SBIERKY:

Mlgne, P. 1. sv. 71. -—

STUDIE: Krusch. Die handschriftlichen Grundlagen
der »Historia Franco-rumu Gregors von Tours, v »Histo
rlsche Vierteljahrschrlíta 1932.

HLAVA IV.

Talianski spisovatelia.

Pápež

Geláz

1. (492—496),Popri Le

vovi Velkom medzi pápežmi V. storočia Ge—
láz bol činný aj ako Spisovatel. Ostalo po
ňom vela listov a dekrétov, zváčša o schiz
me akaciánskej. Významný dekrét De 'reci

piendis et non recipiendis libris, najstarší so
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znam zakázaných knih, nepochádza vóbec od
Geláza, alebo aspoň nie v terajšej forme.
Tak isto je vážna pochybnost o póvodnosti
sbierky Sacramentarium Gelasianum, ktorá
obsahuje omšové modlitby.

Sv. Enód z Pavie. MagnusFelix En
nodius pochádzal sice z Galie, ale už za mla
di dostal sa do severného Talianska, akiste
do Pavie, kde sa dókladne vzdelal V profán
nej vede. Upadol do vážnej choroby a vtedy
sa rozhodol stať sa kňazom. Roku 5.13sa stal
biskupom v Pavii. Roku 515 a 517 poslal ho
pápež ako legáta do Carihradu. Zomrel r.
521.

Všetky jeho spisy pochádzajú z obdobia
pred zvolením za biskupa. Máme od neho 297
]istov, váčšinou bezvýznamných. Význam
nejšie sú Opuscula miscella, počtom 10, mc,
dzi ktorými vyniká najma panegyrická reč
na ostrogótskeho 'kráI'a Teodoricha. V Spise
Eucharisticum .podáva vlastný životopis. Na
pisal aj životopis sv. Epifána, biskupa pavij
ského, a životopis Antona, mnicha lerinské—
ho. V spise Libellus ádversus eos, qui contm
synodum scribere praesumpse'runt obhajuje
rimsku synodu z r. 302, ktorá sa ujala pape
ža Symacha proti obvineniam jeho odpor
cov. Paraenesis didascalica. je krátka pedago
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gika. Dalej máme od nebo 28 rečí, majstrov—
sky sostavených, a 2 \knihy Carmina, ktoré
obsahujú 21 básní a mnohé epigramy tna ná
hrobky, chrámy a obrazy.

Eugžppius,

sprievodca sv. Severína,

apoštola Norikumu (T482), ubolopátom v kláš
tore pri Neapoli, :kde sa schádzali mnísi sv.

Severína z Noríkumu. Sostavil výňatok z
diel sv. Augustina (Excerpta ex operibus s.
Augustini) ako príručku pre mníchov. Toto
dielko bolo v stredoveku “velmi rozšírené.
Významný je Životopis sv. Severína, zakla
datel'a kláštorov medzi rpohanmi pri Dunaji.
Dielo je z r. 511 a poskytuje nám vela histo
rických údajov z tej doby.
D i o n ý z E x i g u u s .pochádzal zo Ský
tie. Už za mladi prišiel do Ríma, kde vyko—
nal důkladné štúdiá. Žil ako mnich a lkňaz asi
do r. 540. Osvojil si dokonale gréčtinu a pre
ložil veI'a gréckyoh spisov do latinčiny. Zná

mym sa stal svojimi cirkevnými a chronoloé
gickými prácami. Na návod pápeža Hormis
da (514—523)s-ostavil sbierku dekrétov gréc
lkych synod. Okrem predslovu nezachovalo
sa nič z tohto diela. Od Dionýza máme ešte
kratšiu sbierku kánonov (50) z 'koncilov, poč
núc od nicejského až po chalcedonský. So
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sbieral tiež ide'kréty od pápeža “Sirícia až po
Anastázia II. (15498). Táto sbíerka spolu so
sbierkou kánonov tv'orila prvý .poloúradný
právny kodex rímskej Církvi (Dionysiana
collectio). Ako chro-nolog získal si nesmrtel
né meno tým, že uviedol tzv. 'kresťanský le
topočet; prvý začal počítat roky od narodenia

Krista Pána (dionyziánsky letopočet ujal sa
miesto vtedajšieho diokleciánskeho).

Boetius

Severinus,

najslávnejši

talia-nsky filozof tej doby, narodil sa v Ríme
okolo r. 480 zo starého kresťanského rodu
Aniciov. V Ríme a pravdepodobne i v Até
nach získal si znamenité vedecké vzdelanle;
ovládal grécku vedu a najma filozofíu alko
nikto z jeho rovesníkov. Ostrogótsky král'
Teo-dorich si ho pre jeho vysoké vzdelaníe
vel'mi vážil a povýšil ho spolu s jeho synmi
na hodnost konzulov. Koniec jeho života
bol velmi tragický. Obhajoval totiž svojho
priatel'a senátora Albina, ktorého obvinili
z vlastizrady. Preto wpadol i sám do podo
zrenia z vlastizrady. Dlho bol vaznený, až
konečne roku 525 ho popravili. Stredovek ho
uctieval ako mučeníka [nazdávajúc sa, že
podstúpil smrť pre vieru.
Najváčšou Boetiovou zásluhou je, že pre
praooval celú dovtedajšiu filozofiu. Preložil
všetky Platónove a Aristotelove dlela, vy—
376

svetl'oval ich &spojil v jeden systém. Boetio
ve 'diela sa staly :príručkami a základom
stredovekej scholastiky. I teologicky bol čin—
ný a usiloval sa filozoficky preni'knúť prav
dy viery.

Filozofické

Spisy. Boetius prelo—

žil a vysvetlivkami doplnil Aristotelovu Ana
lytiku, spis De ínterpretatione, napisal ko
mentár k Aristotelovým Kategóriá-m, k Por
fyrovej
Napisal

Isagoge a k Cicerón-ovej Topíke.
filozofické spisy o sylogizmo—ch,o

muzike, o aritmetike a o geometrii.
Najslávnejším Boetiovým filozofickým die
lom je De consolatione philosophiae v 5 kni
hách. Napísal ho v žalári tkrátko pred svojou
smrťou. Zčiastky V próze, zčiastky viazanou
formou dokazuje existenciu Prozretel'nosti
božej a hovorí, že pozemské veci nemóžu u
robiť človeka šťastným & blaženým; ale ani
strata pozemských vecí nemá urobiť človeka
nešťastným. Blaženosť pozostáva v snahe do
stať sa k Bohu.
Na'kol'ko v diele sa nevyskytuje nič špe
cificky krasťanského — nesp-omína meno
Krista a Písmo sv. — novšie skrsla mienka,
že Boetius nebol kresťan, alebo bol nim len
podla mena. Preto vraj jeho teologické spi—
sy nie sú .póvodné. No kresťanský ráz dlela
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je celkom zjavný hoci niet v ňom citátov zo
sv. Písma. V tej dobe autori Vóbec radi brá
vali dokazy pre teologické myšlíenky zo sta
rej filozofie.
Toto Boetiovo dielo V stredoveku hodne
prekladali, vysvetI'ovali & napodobňovali.

Teologické

spisy. Boetiusnapisal

vel'a teologických spisov o Najsv. Trojici, o
osobe & o dvoch prirodzenostiach -v Kristovi,
ktoré v stredoveku často vysvetl'ovali a :ko—
mentovalí. O póvodnosti týchto diel niet ní
jakej pochybnosti, lebo jeho rovesník Kasio
dor hovorí, že Boetius písal o Najsv. Trojici
a pro-ti Nestoriovi. Nanajvýš sa móže pochy
bovať o autenticíte diela De fide catholica.
Boetiova teologická zásluha je najmá v
tom, že objasnil pojmy o prirodzenosti a o
osobe & na tom základe podvracal kristelo
gícké bludy nestorianízmu a monofyzitizmu.
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Kasiodor

(MagnusAurelius Cassiodo

Tus), senátor, narodil sa r. 477 v Kalábrii.
Jeho predkovia boli vysokými štátnymi ú
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radní-kmi. Sotva 20-ročný stal sa ministrom
[kráI'a Teodoricha, čoskoro prefektom Talian—
ska a r. 514 konzulom. Vo vedení štátu získal

si neobmedzený vplyvukráI'a Teodorícha i u
jeho nástupcov. A práve tomu možno ďako
vať, že za vlády ariánskych panovníkov ka
tolíckemu obyvateI'stvu sa viedlo dobre. Keď
císár Justinián zaujal (krajiny Ostrogotov,
Kasiodor sa uchýlil r. 539 na svoj majetok

vo Vivariu do benediktinskeho
&kláštora &
spravoval ho ako opát. Ostatok svojho živo
ta zasv'átil cirkevnej vede & vyučovaniu svo

jich mníchov. Vytvoríl diela, ktorými zachrá
nil antickú vedu pre stredovek. Zomrel vo
vysokem veku r. 570 v povestí svátca.
8 p i 3 y p 'r o )“á n n e. Varžae (totiž epis

tolae) v 12 knihách je sbier-ka asi 400 úrad

ných listin. V stredoveku stala sa táto sbíer

'ka vzorom úradného slohu. Chronica od stvo—
renia sveta až do r. 519 nemá vel'kého význa
mu. Dielo De origine actžbusque Getarum
v 12 knihách nezachovalo sa v póvodine, len

-v menej podarenom výtahu Góta Jordána.
De anima je kratšia rozprava o cene & du
chovnosti duše. Kasiodor zastáva názor krea
cianistícký. De orthographža podáva mníé
'chom pokyny, ako majú odpisovať knihy.
Teologické spisy.. Hned' .po vstúpení do
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kláštora Kasiodor napisal komentár tk žal
mom, aby svojich mníchov oboznámil s hlbo
kým obsa-hem každodenne recitovaných žal
mov. Institutiones divinarum et humanarum
actionum v 2 “knihách je teologická prirucka,
z ktorej mnísi — “keďže nebolo teologických
š'kól — mali čerpat potrebné teologické po
znatky. I. kniha je úvodom „do teologického
štúdia, hlavne =dosv. Písma, II. kniha chce
poskytnúť teologovi potrebné svetské vedo
mrostí (7 slobo-dných umeni trivium a quadri
vium). Complexiones je výklad tk statiam
Skut-kov apoštolských a Apokalypsy. Histo
ria ecclesiastica tripartita v 12 knihách, upo
trebovaná v stredoveku ako príručka cirkev
ných dejin, .podáva dejiny Církvi po-dl'a cir
kevných historikov Sokráta, Sozomena a Te
odoreta.

Sv. Benedikt z Nursie popri kontempla
tívnom živote žiadal od svojich mníchov ma
nuálnu prácu. Kasiodor vniesol do benedik
tínskych kláštorov intelektuálnu aktivitu.
Jeho mnísi písali vedecké úvahy, prepisovali
manuskripty, odpisovali antické diela a za
chránili ich pre budúce pokolenia. V tom je
Kasiodorov svetový kultúrny význam. Je za
kladatelom vedeckého snaženia u západně-ho
mníšstva. Pritom sa staral, aby nový sposob
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mnišského účinkovania neškodil dúševnému
životu v kláštoroch.
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So. Gregor Velký.
Vo svojej skromnosti [pápež sv. Gregor
sám sa nazval »sluhom sluhov božícha. Jed
nako bol jedným z najváčších nástupcofv sv.
Petra. Ako mohutný maják vyčnieva jeho
postava na rozhraní staroveku a stredoveku.
Narodil sa V Ríme r. 540 zo starej boha
tej kresťanskej rodiny. Dostalo sa mu dó—
kla-dného vzdelania, najmá právnického, a
zbožnej výchovy. Už okolo r. 570 je prefek
tom mesta Ríma a svojim spravedlivým úra
dovanim získal si olo-hrbu u každého. Ale
tento úrad neuspokojil jeho vznešeného du
cha. Čiastku svojho značného majetku roz—
dal medzi chudobných, založil šest 'kláštorov
na Sicílii a jeden vo svoj-omrímskom paláci.
Sám sa stal mnichom rehole sv.- Benedikta.
V kláštore žil tak prísne, že to skoro“nevy
držala jeho slabá telesná sústava. Jednako
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neskoršie spomínal na kláštorské časy ako na
najšťastnejšie chvíle svojho života. Sám chcel
ísť ako misionár k Anglosasom, ale pápež
Pelágius II. po-veril ho ťažkou úlohou apo
kriziára V Carihrade. Tam žil asi od r. 578
do r. 585. Carihradský pobyt umožnil mu
dobre poznať charakter Východu, čo mu ne—
skoršie dobre poslúžilo v jeho pápežskom
úrade. Po návrate z Carihradu stal sa Opá
tom svojho kláštora sv. Ondreja. Po smrti
Pelágia II. r. 590 jednohlasne ho zvolili za
pá-peža, hoci sám vel'mi sa zdráhal prijať tú
t'o hodnost. “Ba aj samého císára požiadal,
aby nepotvrdil jeho vol'bu. Ale vidiac vo vol“
fbe vól'u božiu, prijal úrad a chcel mu čo naj
dóstojnejšie slúžiť. Bezpríkladnou láskavo
sťou, ale aj silnou mužskou rukou riadil lo
dičku sv. Petra v najbúrlivejších časoch. Je
ho pontifikát sa stal požehnaním pre Církev
a pre sociálne pomery Talianska. Svoj l'ud
neúnavne obhajoval pred l'ubovól'ou cisár
s—kych
úradníkov a energicky sa'ujal reformy
cirkevnej discipliny medzi duchoveristvom'.
Cirkevnú provincíu milánsku, ktorá sa r. 553
odlúčila od sv. Stolice, získal zpět; múdre a
takticky čelil schizmatickým snahám" Výcho—

du. Keď carihradský patriarcha Ján “prijal
titul »ekur'nenického patriarchu<<, Gregor dal

si titul »servus servorum Deia, ktorý pápeži
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dodnes používajú. Usiloval sa zaviesť kres—
ťanstvo medzi Lo-ngobardov, bránil čistotu
viery proti ariánom a donatístom; svoj dáv
ny plán rozšíriť kresťanstvo v Anglicku u
skutočnil tým, že poslal tam benediuktínske
ho Opáta Augustina a 40 mníchov, ktorým sa
podarilo vel'kú časť Anglosasov priviesť do
Církvi. Podobne sa usiloval obrátit aj Gó

tov vo Španielsku. Prorocky predvídal dejin
nú dóležitosť germánskych národov, a preto
na'dviazal s nimi priatel'ské styky. Úspešnc
bránil Taliansko proti rozličným útokom
Longobardov a tým vlastne položil základ
papežskému štátu (patrocinium Petri) a stre
dovekému mocenskému postaveniu pápež
stva. Svojou o—betavosťoumiernil 'biedu a sú

ženie v čase verejných-pohróm v Ríme. Ve
noval vel'kú pozornost kláštornému životu.
Tým sa stal a'ko by druhým zakladatelo-m
benediktinskej rehole. Zreformoval cirkevný
spev (cantus Gregorianus) a sám ho nacvi
čoval so svojimi spevákmi. Na konci svojho
života často chorl'avel a svoj úrad spravoval
len s postele. Zomrel 12. marca r. 604, sotva
55-ročný.

Sv. Gregor Velký bol muž praktický. Ge
niálnosťou myšlienok ho prevyšoval sv. Au
gustín, učenosťou sv. Hieronym, výrečnosťou
sv. Ambróz, ale nikto z nich nevplýval na
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verejnost nat-o-I'koako on. To isté vidieť i v
jeho spísovatel'skej činnosti, iktorá je znač
ná, hoci bol :mnohostranne zaujatý. Nie di
plomatickou obratnost-ou, lež šlachetnosťou
svojho ducha a do-brotou svojho 'srdca vplý
val na priatel'ov a nepriatel'ov. SVojou vzne

šenosťou odzbrojíl surových germánskych
víťazov, poblúdených heretikov a schizmati
kov. Keďže bol prakticky založený ——
nkčomu

ho nútilo celé okolie a okolnosti — nedbal
na eleganciu reči a prednesu. Sloh má jed
noduchý, prirodzený, ale výrazný a silný.
VeI'ký Gregorov duch sa najlepšie odzr
kadl'uje v jeho listoch. Z jeho kancelárie má
me sbierku listov Registrum epistolarum, ob
sahujúcu 848 listin. Sbierka bola sestavená
skoro po jeho smrti. Rozdeluje sa na 14 knih.
Avšak póvodná sbierka sa nezachovala, len
tri výňatky, z ktorých najobjemnejší bol so
stavený za pápeža Hadriána I. (772—795) a
je venovaný Karolovi Velkému. Obsahuje
listy cisárom, král'om, biskupom, mníchom;
obsahuje najdóležitejšie štátnické a cirkevné
veci, ale i malicherné drobnosti z každoden
ného života a všetko, čim bol vyplnený boha
tý život vel'kého pápeža. Táto sbierka vztahu
je sa na celý Gregorov pontifikát a je uspo
riadaná chronologicky; ostatné dve sbierky
týkajú sa len jednotlivých rokov.
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Liber regulac pastoralis. Kým z listov
poznávame Gregora Velkého v praktickom
živote, v tomto spise nám nakreslil ideál duš
pas'tiera. Napisal ho, aby sa „ospravedlnil —

podobne ako Gregor Nazianszý a sv. Ján
Zlatoústy — prečo sa zdráhal prijať pápež
skú hodnost. Dielo má 4 časti; v I. hovorí
ako má arcipastier dosiahnuť svoj úrad, v II.
ako si má usporiadať svoj vlastný život; III.
časť je najrozsiahlejšia a hovorí v nej, ako sa
má arcipastier správať k svojim veriacim,

patriacim k najrozličnejším triedam l'udskej
spoločnosti; vo IV. časti zdůrazňuje, že h-o-d

nostár má si byť vedomý vlastnej slabosti.
Gregor označuje ducho-vnú Správu za ume
nie všetkých umeni.
Najrozsiahlejšie a aj najvýznamnejšie
Gregorovo dielo je Expositio in librum Job
seu Moralium libri XXXV. Začal ho písať
ako apokriziár v Carihrade a dokončil ho
ako pápež r. 590. V ňom vysvetluje knihu Jó
bovu v smysle liistorickom, typickom a mo
rálnom. Smysel historický a typický podáva
krátko. Morálna aplikácia je velmi obsažná,
čím sa dielo stáva lkazuisti'kou a bohatým
morálnym repertóriom. Podla Gregora Jób
je predoibrazom Krista a Církvi, Jóbova man
želka typom smyselného človeka & Jóbovi
priatelia predobrazmi heretikov.
a
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Džalogorum "libri IV. obsahuje rozhovor
Gregora s priatel'om dia'konom Petrorm. Gre
gor r. 593 na krátky xčassa uchýlil do kláš—
tora na odpo-činok.Príatefoví prejavil túžbu
žiť 'kláštorným lžívotom, ktorým mnohí do—
síahlí dokonalost. Keď Peter začal pochybo
V-aťa hovoril Gregor-ovi, že nepozná v Ta
li-ansku svatých, 'ktorí by boli činili zázraky,
odhodlal sa pápež dokázat jestvovanie svát
cov a světíc. V I. a III. knihe hovorí o zá
zraJk-oohmnohých talianskych mužov, ktoré
sám skúsíl alebo víeryhodne o nich vie; v II.
knihe 'spomína také zázraky, ktorými sa dá
udolkázaťposmrtný

'život.

Homilie. Gregor napisal 40 homilií o evan
jeliách a 20 o Ezechielovi. Skoro všetky ho
mílie o evanjeliách sú pojaté 'do breviára.
Gregor ich zváčša len diktoval svojmu ;pisá
rovi, ktorý ich .predniesol I'udu v pritomno
sti pápežovej.
Gregor VeI'ký zreformoval aj omšové o
brady, zaviedol ch—o-rálnyspev, ktorý nie je
síce jeho výtvoro-m, len ho opravil, zjedno
dušil a postaral sa o jeho rozšírenie (grego
riánsky spev). Nie je isté, či Gregor Ver-ký
je autorom (knih, ktoré sa mu prípisujú
(;Saoramentaríum Gregoria-num, Antiphonaf
ríum a Liber respo-nsalis). No opierajú sa o
liturgické reformy, 'ktoré on uviedol.
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Nankol'ko Gregor bol človekom praktic
kým, a tým smerom sa uberalo -aj literárne
účink-ovanie, jeho spisy nemajú veI'ký vý
znam pre dejiny dogiem. Skoro doslova sa
rpridržiaval náuky sv. Augustina, okrem uče
nia o .predurčení.
Sv. Gregor je predovšetkým morali-sta:
Nemá síce elo'kvenciu sv. Ambróza, no jeho
Výklad je tým ja-snejší, čím je jednoduchšl.
Jedine, ako sa zdá, príliš prízvukuje poká
nie ako morálnu čnosť a nezdórazňuje dosť
jeho sakramentálnosť. No musíme uparmátať,
že Gregoro—viako moralistovi

šlo hlavne

o

to. aby ukázal hriešnikovi sposob, ako sa
V budúcnosti vyhnúť hriechom. 'Preto menej
spomína spósob, ako sa zbavit hriechu. Moc
lklúčov v Církvi & sakramentálnosť pokánia,
ktorá sa začína vyznanírn hriechov a končí
kňa-zskvm ro-zhrešením, sv. Gregor na mno
hých miastach naznačuje jasne. (Hem. XXVI.)
Ako askét & mystik v duševnom živote
prízvukuie hlavne kontemplácžu.
V dušnastierskom účinkovaní za hlavnú
úlohu pokladá kazateťstvo. Kazatel' má sa
prispósobiť sv-o—jmu
poslucháčstvu

a usilovat

sa každého svojím spósobom získat Kristo-vi.
„Ináč treba “kázat mužom, ináč ženám; ináč
mládeži a ináč deťom.“ (Past. III.) A nado
25'

387

všetko kazateI sa má vel'a modlit a žiť živo
tom kontemplativnym. (Moral. XXX.)
V náboženských veciach rozhodne zavr
huje násilie a odsudzuje galských biskupov,
ktorí nútili židov, aby sa dali po-krstiť, do
mnievajúc sa, že konajú bohumilú vec.
Z Gregoro-vých diel sa dozvedáme, že zvyk
slúžiť tri omše na Vianoce bol známy už v
jeho dobe.
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társ. — STUDIE: Grisar, S. Gregorio Magno, Roma
1928. — Batiffol,

St. Grégoire

le Grand, Paris 1928. -—

Lieblang, Grundfrage'n der mystžschen Theologie nach
Gregors des Gr. »Morauae und Ezechielhommen, Frei
burg !. Br. 1934.— Martié, De genere dicendi s. Gre
gorž Magni I. papae in XL homilžis in evangelia,

Mostar 1934.— Boros, Doctržna de haereticis ad men.
tem s. Gregorii Magni, Romae 1935. — »Na hlubinuc,
r. XIX. č. 9—12. (Výklad podob.).

Sv. Izido'r Sevžlský.

Ako sv. Ján Damaský dóstojne uzaviera
dlhý ra-d gréokych sv. Otcov, podobne zakI'u
čuje Izidor Sevilský poradie sv. Otcov a Spi
sovatel'ov západnýc'h. Narodil sa okolo r. 560
pravdepodobne v- Sevile. P-ochádzal z dobrej
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kresťanskej rodiny. Rodičov zavčasu stratil
a o jeho výchovu staral sa starší brat Lean
der, biskup sevils'ký, priatel Gregora Vel
kého. Izidor bol vychovaný v'kláštore, kde
si osvojil reč latinskú, grécku a hebrejskú
a důkladné teologické vzdelanie. Po smrti
svojho brata (okolo r. 600) stal sa arcibisku
pom sevils-kým a duševným vo-dcom všpaniel

skeho episkopátu. Za životnú úlohu si vytý

čil odstrániť zlé následky dlh—otrvajúcich a
ríáns-kych nepouko—jov.Preto upevňoval cir

kevnú disciplínu, zriaďoval a udržiaval kláš
tvorya staral sa o cirkevnú vedu zaíkladaním
vedeckých škól. R. 633 predsedal rna národ
nej syno-de v Tolede, ktorá svojimi význam
ným1 usneseniami usmerňovala fb-udúcikres
t'anský život v Španielsku. Pred smrťou roz
dal celý svoj majetok medzi chudobných &
sám si obliekol rúcho kajúcnosti. Zomrel r.
636.

O učenosti sv. Izid-ora vydáva svedect'vo 8.
národná synoda v T-olede -(633): »Nostri sae

culi doctor egregius, ecclesiae novissimum
decus, in saeculorum fine doctissimus et cum
reverentia nominandus.<< Izidor nebol spiso
vatel póvodný, chcel si osvojit a zachovat
budúcím generáciam všetko, čo vytvorili je
ho predkovia, profánni a církevní. Plán sa
mu celkom podaril. Klasické vzdelanie latin
389

ského sveta presadil do sveta germánskeho
a svojimi spismi zachránil mnohé zlomky
starších Spisovatelov pred úplným zánikom.
Zpomedzi Izidorový-ch diel sú najvýznam—
nejšie -a najrozsiahlejšie Etymologiae V 20
knihách, zvané niekedy »Origines<<.Je to en
cyklopedia profánnej a cirkevnej vedy. Pra
coval na nej cez celý svoj život. Konečné u
sporiafda-nie a vydanie diela sveril svojmu
priatelovi biskupovi Brauliovi “zo Saragosy.
Tri prvé knihy obsahujú 7 slobodných ume
ní, IV. rozpráva o medicine, V. kniha, 5 nad
piso—mDe legi'bus et temp-oribus, podáva sve

tové dejiny až po cisára Heraklia, VI. obsa
huje teologickú vedu, VII. náuku o Církvi
a VIII. o herézach. V IX. knihe znova podáva
svetskú vedu, a to o človeko-vi, o geografii,
o kosmologii, o rozličných l'udských zamest
naniach a o voj-ne. Predmety usporiadal abe
cedne. VysvetI'uje ich najprv etymologicky
(odtial názov celého diela) a potom podáva
o nich poznatky podla stavu vtedajšej vedy.
Dielo je sostavené z excerptov a V stredoveku
bolo pravou studnicou vedy.
K hlavnému dielu sa .družia Libri duo
differentia'rum. V I. zknihe De differentžžs
verbo'rum vysvetI'uje 610 syno-nymných slov,
V II. De džfferentžžs fre'rum podáva teologické

definicie a vysvetluje teologické pojmy.
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Historické

diela. OkremKroniky

vo svojej Encyklopedii Izidor napisal ešte
knihu Historia de 'reg'ibus Gothorum, Van
dalo'rum et Suevorum, ktorá obsahuje dejiny
jeho národa až do r. 621. Dielo De viris illus
t'rz'bus je vlastne pokračo-vaním diela Hiero
nymo-vho a Gennadiovho. Obsahuje 45 ika
.pitol, z thorých prvých 11 po-chádza pravde
podobne už z V. storočia; ostatné sú istotne
dielom Izidorovým. Napísal ho v rokoch 616
618.

Teologické

dieta. Okremmnohých

biblických tra'ktátov významnejšia teologic
ká Izidorova práca je De fide catholica con
t'ra Judaeos, lkde podáva Ekristologiu.

Spis

Libri tres sententia'rum, vlastne výňatok z
diel sv. Augustina a Gregora Velkého, upra
vený ako príručka dogmatiky a morálky. V
diele De ecclesiastžcžs officiis opisuje boho
služby a cirkevné úrady. Regula monacho
Tum :svedčí o autorovom !životnom záujme
o rehol'níctvo. Synonyma alebo De lamenta
tione anž'mae peccatricis je rozhovor človeka,
sužovaného životnými ťažkosťami, so svojím

rozumom. Je to príručka duševnej spásy.
LITERATURA:

SBIERKY: Migne, ?. 1.. sv. 81-84. —

STUDIE: Beeson, Isidors-Studien,

Munchen

1913. —

Séjourné, Le dernier Pere de l'Eguse, St. Isidore de
Séviue, Paris 1929. — Schmeckel, Isidorus v. Sevilla,
sein System und seine Quellen, Berlin 1914.
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Hocí sv. Izidor Sevilský ani jedinou ori—

ginálnou myšlíenkou neobohatíl teologickú
vedu, jedna'ko zaslúžene nosí honosný titul
„církevnéh—oučiteIa“, ktorým ho Církev po
ctila v XVIII. storočí. Mal neobyčajné nada
nie jednoducho, jasne, temer hravo podávat
katolícku náuku. Písal po latinsky, hoci la
tinčína bola cudzími V.p1yvmi už veImi po
kazená, aj sám primiešaval do nej cudzie
slová, & :predsa sú jeho definicie na podiv
presné. Papri Boetiovi, Kasi-odorovi a Grego
roví Vel'kom je naozaj „učitel'om stredoveku“.
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113

Peter Alexandrijský 122
Peter Chrysologus 327
Peter sv.: Apokalypsa Petra 154; Acta Petri 150,
Mučeníctvo Petrovo 151,Evanjelium sv. Petra 148
Pojem Boha 62, 88, 92, 93, 301, 344
Pokánie
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